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  ُمقدمة الطبعِة الثانيةِ 

احلمُد ِهللا رب العاَلمَني، والصالُة والسالُم على خامتَِ األنبياِء واملرَسلَني؛ نبينا حممٍد، وعلى آلِه 
  .وصْحِبه أمجعنيَ 

  :أما بعدُ 
صوِل يف َتوحيِد اِهللا ُسلم الُوصوِل إىل َمباِحِث ِعلِم األُ ((فهذه هي الطبعُة الثانيُة ِمن ِكتاِب َمْنظومة 

مِة الشيِخ حاِفِظ بِن أمحَد اَحلَكمي رِمحَه اُهللا، ومعها ))واتـَباِع الرسولِ  ُة الُفصوِل ((، لناِظمها العالتَتم
للشاعِر صاِحل بِن علي الَعمري، بعَد ُمروِر أربعَة َعشَر عاًما على الطبعِة األوىل، )) ِلُسلِم الُوصولِ 

  .ذه الطبعُة متتاُز مبَزيٍد ِمن التدقيِق اللغوي، وَضْبِط األبياِت، وَختريِج األحاديثِ وه
أْن َجيعَله ِمن األعماِل الصاحلاِت، وأْن يَنفَع به : أسأُل اَهللا العظيَم، بأمسائِه اُحلسىن وِصفاتِه الُعلى

  . ناِظَمه وشارَِحه وقارئَه
  

  والحمُد ِهللا رب العالمينَ 
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  الطبعة األولى مةقد مُ 

  .ه أمجعنيبِ حْ ه وصَ وعلى آلِ  ،ه الكرميِ الم على نبي الة والس والص  ،منيالعالَ  رب  هللاِ  احلمدُ 

 م(( ، فهذه منظومةُ ا بعدُ أمَبا وحيِد اهللاِ صوِل يف تَ صوِل إىل َمباِحِث ِعْلِم األُ الوُ  ُسلسولِ  واتـع الر ((
ه لشيخِ  ها استجابةً ظمَ نَ  ، الذي -رمحه اهللا-مي كَ أمحد احلَ  ظ بنِ حافِ  يخِ مة الش مها العال لناظِ 

يُوضُح فيه َعقيدَة السلِف ا تصرً ا خمُ ظمً نَ  مَ نظِ ه أن يَ سألَ  ِعنَدما -رمحه اهللا-رعاوي القَ  اهللاِ  عبدِ  الشيخِ 
 فكانتْ  ؛هيخِ شَ  بَ طلَ   التلميذُ ىب فلَ  ؛بِ ال ه على الط فظُ حِ  لُ سهُ يَ الصاِلِح؛ أَهِل السنِة واَجلماعِة، و 

ن مِ  ، خاليةً هولةِ ضوح والس والوُ  السةِ ى الس نتهَ يف مُ  اليت جاءتْ ، عجوبةُ األُ  املنظومةُ هذه 
 ))زجَ ر الر حبَ ((على وزن  -ه اهللارِمح -  َنَظَمهاوقد  .عقيداتوالت  موضِ عن الغُ  عيدةً االستطرادات، وبَ 

ذٌب ووزنُه عَ  من أخف الُبحوِر، جزِ الر  وحبرُ ، فعيالتٍ تَ  ِست من  نُ تكو تَ  ة، اليته التام ورتِ يف صُ 
 لفيةِ أَ كزنه؛  على وَ  ةِ لمي العِ  املنظوماتِ  عظمُ مُ  جاءتْ ولذا ِحفظُه أسهُل؛ و سرُع؛ واللساُن به أَ  واضٌح،

  .غريها كثريديِث، و يف ُمصطلِح احلَ  ، وألفيِة العراقي وألفيِة السيوطي حومالك يف الن  ابنِ 

  : على النحو التالي ؛وخامتةٍ  ،صًال فَ  شرَ واثين عَ  ،مةقد يف مُ  الناِظمُ ها لَ جعَ قد و 

يف  عليه به امليثاقَ  اهللاُ  ذَ خَ ومبا أَ  ،تعاىل عليه اهللاُ  ضَ رَ ما فَـ  لِ لـه، وبأو  قَ لِ مبا خُ  تُعرف العبدَ : مةقد مُ 
  .إليه رٌ ، ومبا هو صائِ مَ أبيه آدَ  هرِ ظَ 

 .واإلثباتِ  املعرفةِ  وهو توحيدُ  :لِ األو  وعِ الن  وبيانِ  ،نيِ إىل نوعَ  مُ نقسِ يَ  التوحيدِ  ونِ يف كَ  فصلٌ  - ١

  .) اهللاُ إال  ال إلهَ (ه هو معىن ، وأن صدِ والقَ  لبِ الط  وهو توحيدُ : ن التوحيدِ الثاين مِ  وعِ الن  يانِ يف بَ  فصلٌ  - ٢

  .شركَ أَ  دْ اهللا فقَ  ا لغريِ يئً ف منها شَ ن صرَ مَ  وأن  ،هاأنواعِ  عضِ بَ  كرِ وذِ  ،بادةِ العِ  عريفِ يف تَ  فصلٌ  - ٣

 ل كُ   وبيانِ  ،وأكربَ  ،أصغرَ  :نيِ سمَ إىل قِ  مُ نقسِ ه يَ وأن ، ركُ وهو الش ، التوحيدِ  د ضِ  يف بيانِ  فصلٌ  - ٤
  . منهما
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ى قَ الر  كمِ حُ  وبيانِ  ،منه ريبٌ هو قَ ومنها ما ، ركٌ منها ما هو شِ  ةُ ها العام لُ فعَ يَ  مورٍ أُ  يف بيانِ  فصلٌ  - ٥
 مِ مائِ والت. 

خذ ذلك يت  ؛أو حنوها ،ربٍ أو قَ  قعةٍ أو بُ  ،جرٍ أو شَ  جرٍ حبَ  كُ ترب ن يَ مَ  علُ رك فِ ن الش مِ  :فصلٌ  -٦ 
 .ةركي وشِ  ،ةعي دْ وبِ  ،ةي نـ سُ  :إىل مُ نقسِ تَ  يارةَ الز  وبيان أن ، ايدً عِ  املكانَ 

 ريحِ الص  ركِ ه من الش بونَ رتكِ وما يَ  ،بورِ القُ  ندَ ه عِ لونَ فعَ ا يَ مم  اليومَ  ةُ فيه العام  عَ وقَ  ما يف بيانِ  فصلٌ  - ٧
  .يف األمواتِ  طِ املفرِ  لو والغُ 

ق  د ن صَ مَ  قوبةِ عُ  كرِ وذِ  ،نجيمِ الت  لمَ منه عِ  وأن ، رِ الساحِ  د وحَ  ،حرِ الس  حقيقةِ  يانِ يف بَ  فصلٌ  - ٨
  . اكاهنً 

: راتبَ مَ  إىل ثالثِ  مُ نقسِ ه يَ وأن  ،ينَ نا الد عليمِ يف تَ  املشهورِ  ربيلَ جِ  معىن حديثِ  عُ مَ جيَ  فصلٌ  - ٩
  .منها ل كُ   أركانِ  ، وبيانِ ، واإلحسانِ ، واإلميانِ اإلسالمِ 

 بٍ نبذَ  رُ كفُ ال يَ  ةِ ل املِ  أهلِ  قَ فاسِ  ، وأن باملعصيةِ  صُ نقُ ويَ  بالطاعةِ  زيدُ يَ  اإلميانِ  ونِ يف كَ  فصلٌ  -١٠
  .رْ غِ رْ غَ ما مل يُـ  قبولةٌ مَ  التوبةَ  وأن  ،املشيئةِ  تَ ه حتَ ه، وأن ل  إذا استحَ إال  ركِ الش  ونَ دُ 

 ،ينَ لنا به الد  اهللاِ  وإكمالِ  ،سالةَ ه الر بليغِ وتَ  ،مَ عليه وسل  ى اهللاُ صل  دٍ م نا حمُ بي نَ  عرفةِ يف مَ  فصلٌ  -١١
 ه خامتَُ وأن  الن نيبي،  أمجعني،  مَ آدَ  لدِ و  دُ وسي مَ  وأن ن اد عى الن ه فهو كاذبٌ عدَ بَ  ةَ بو.  

 حابةِ الص  كرِ وذِ ، عليه وسلمَ  صلى اهللاُ  اهللاِ  سولِ رَ  بعدَ  ةِ م األُ  ن هو أفضلُ فيمَ  فصلٌ  -١٢
  . بينهم رَ جَ ساويهم وما شَ عن مَ  ف والكَ  ،همحاسنِ مبَ 

هما فهو فَ فما خالَ  ؛إليهما الفِ االختِ  عندَ  جوعِ والر  ،ةِ ن س وال تابِ بالكِ  كِ مس الت  جوبِ يف وُ  :خامتةٌ 
  .د رَ 

 عليًماا وتَ ظً فْ حِ  لمِ العِ  بُ ال طُ الُعلماُء و عليها  قبلَ أَ حيُث وقد الَقْت هذه املنظوَمُة قَبوًال َكبريًا؛ 
. ِمن ُحسِن نِيِة صاحِبها كذلك؛ نظرًا ِلَما َمتتاُز به ِمن الشموِل والسهولِة والُوضوِح، ولعله ادريسً وتَ 

، وهو شرٌح واسٌع وكبٌري، ))معارِج الَقبول((وقْد َشرََح هذه املنظومَة الناِظُم نْفُسه يف كتاِبه املوسوِم 
 ناكَ هُ ن فقد ذََكَر يل بَعُض طَلبِة الِعلِم أومع ذلك  ؛أكثُر ِمن ُخمتَصرٍ هلذا الشرِح طُبع ِعدة مرات، و 
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ها فظُ حِ  لَ سهُ ليَ  ؛كلِ الش  ضبوطةَ مَ ُمستِقلًة عن الشرِح، ُمصححًة  املنظومةِ هذه  ًة إلخراجِ ماس ًة حاجَ 
 ا سهًال حً رْ شَ  ا الغريبةِ لماِ كَ   حِ رْ وشَ  ،حيحةِ والسنة الص  تابِ ن الكِ ا مِ أبياِ  ةِ ل أدِ  كرِ مع ذِ  ،بإتقانٍ 

َرْقَم األبياِت ، وقد َجَعْلُت بولَ تعاىل التوفيَق والقَ  ن اهللاِ ا مِ راجيً  فُقمُت بذلكها، همُ فَ  لَ سهُ ليَ  ؛اتصرً وخمُ 
  .م َشْرِحها يف اهلاِمشلرقْ  ُمطاِبًقايف األصل 

بُن  أمحدُ  يخُ الش  ابُن الناظمِ ه مدَ الذي اعتَ  النص  يف ذِكِر األبياِت وَعدِدها وقد اعتمدتُ هذا، 
 ،هط خبَ  - رمحه اهللا- ه ها والدُ بَ كتَ   ضةً بي مُ  سخةً يه نُ لدَ  أن  وقد أشارَ  -حفظه اهللا- حاِفٍظ اَحلَكمي

   .)١(ةِ طي اخلَ  سخةِ ها بالن لَ وقابَـ  ،))م الوصولل ح سُ رْ معارج القبول بشَ ((يف  الواردةِ  وايةِ على الر  دَ مَ واعتَ 

يف اهلاِمش ا بيًتا بيًتا، وجعلُت رْقَم البيِت يف األصل يُطاِبُق رْقَمه أبياِ  أوَضْحُت معاينوقد 
  .املعىن األبيات ُمرتابطة وكذلك، )الشرح(

 وهي، -رمحه اهللا -يَتطرْق إليها الناظمُ مل  مساِئَل ُمهمًة يف الَعقيدةِ  ذه املنظومةِ  قَ ُأحلِْ  أنْ  مث رأيتُ 
  :صولٍ فُ  ةِ ت ها يف سِ جعلتُ  ،اجد  قليلةٌ 

 .اءوالربَ  الءِ الوَ  يف بيانِ  فصلٌ  - ١

  .قادباالعتِ  كما يكونُ   علِ والفِ  بالقولِ  يكونُ  فرَ الكُ  أن  يف بيانِ  فصلٌ  - ٢

 جُ ِر خيُ  رٌ فما هو كُ  اهللاُ  ما أنزلَ  بغريِ  كمِ ن احلُ مِ  ، وأن يف املعروفِ  ةِ األئم  طاعةِ  يف وجوبِ  فصلٌ  - ٣
  .، ومنه ما ليَس كذلكةل من املِ 

يِن واالعتقادِ  قِ رَ بني الفِ  طٌ سَ وَ  واجلماعةِ  ةِ ن الس  أهلَ  يف أن  فصلٌ  - ٤ أبواِب الد يف كل. 

  .األولياءِ  راماتِ كَ   إثباتَ  :واجلماعةِ  ةِ ن الس  أهلِ  ن أصولِ مِ  أن  يف بيانِ  فصلٌ  - ٥

 مبكارمِ  قونَ تخل ويَ  ،رِ ن عن املنكَ وْ نهَ ويَ  باملعروفِ  رونَ أمُ يَ  واجلماعةِ  ةِ ن الس  أهلَ  يف أن  فصلٌ  - ٦
 .األخالقِ 

                                                 

دار  -الطبعة األوىل ) ١/٥٧(دار ابن القيم و  -الطبعة األوىل ) ١/٢٧)) (معارج القبول: ((انظر )١(
 .ابن اجلوزي
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وثالثني  ها يف أربعةٍ مَ ظَ فنَ  - ه باإلميانِ بَ لْ قَـ  َعَمَر اهللاُ -الَعمري  صاحل بن علي  الشاعرِ  ها لألخِ  دفعتُ مثُ 
وصنعُت فيها  ،))صولصول لُسلم الوُ ة الفُ تم تَ ((وَمسيُتها  ،))م الوصولل سُ (( نظومةِ مَ  زنِ ا على وَ بيتً 

  .ها شرًحا خمتصرًاألفاظِ  ح غريبِ رْ وشَ  ،اة أبياِ أدل  كرِ ن ذِ مِ  ؛األصلِ املنظومِة  ما َصنعُته يف

  .ناِظَمْيها وازينَ ا مَ  يـُثـَقلَ  ، وأنْ ه الكرميِ جهِ لوَ  صةً ها خالِ لَ تقبـ يَ  وأنْ  ،ا عَ نفَ يَ  أنْ  واَهللا أسألُ  ،هذا

 ى اهللاُ وصل  على نبي بِ ه وصحْ وعلى آلِ  ،دٍ نا حمم مه وسل.  

  

  هبَ كتَ 

  ر السقافالقادِ  وي بن عبدلَ عَ  
  هـ١٤٢٥شعبان                  



 



 

 

  
  

  

  
  ةِ َمنظوم أبياتِ  نصُّ 

  صولِ ْلِم األُ صوِل إلى َمباِحِث عِ ُسلَِّم الوُ 
  )مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ (وحيِد اِهللا واتِّباعِ الرَّسوِل في تَ 

  

  

  مةِ العالَّ  للشيخِ 

  ميِّ كَ الحَ  أحمدَ  بنِ  حافِظ 
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  حيمِ الر  نِ مَ حْ الر  هِ الل  سمِ بِ 

ْــــــــــــــَدأُ  )١(   بِاْســــــــــــــِم اللــــــــــــــِه ُمْســــــــــــــَتِعيَنا أَب
  

ــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــَدبـًرا ُمِعيَن ــــــــــــــــــــــــــــِه ُم   رَاٍض ِب
ــــــــــــــَدانَا )٢(   ــــــــــــــا َه ـــــــــــــــَحْمُد ِللــــــــــــــِه َكَم   َواْل

  
ــــــــــــــــــَحق َواْجَتَبانَـــــــــــــــــا     ِإلَـــــــــــــــــى َســـــــــــــــــِبيِل اْل

ـــــــــــــــــُكُرهْ  )٣(   ـــــــــــــــــْبَحانَُه َوَأْش ـــــــــــــــــُدُه ُس   َأْحَم
  

  َوِمـــــــــــــْن َمَســــــــــــــاِوي َعَمِلــــــــــــــي َأْســــــــــــــتَـْغِفُرهْ   
  )٤(  ــــــــــــِل الر ــــــــــــى نـَْي   َضــــــــــــاَوَأْســــــــــــَتِعيُنُه َعَل

  
  َوَأْســـــــــــــــــَتِمد ُلْطَفـــــــــــــــــُه ِفيَمـــــــــــــــــا َقَضـــــــــــــــــى  

ـــــــــــــُد ِإنـــــــــــــي بِـــــــــــــاْلَيِقيِن َأْشـــــــــــــَهدْ  )٥(      َوبـَْع
  

ْخـــــــــــــــــَالِص َأْن َال يـُْعبَـــــــــــــــــدْ      َشـــــــــــــــــَهاَدَة اْإلِ
ــــــــــرْحَمنِ  )٦(   ــــــــــْأُلوٌه ِســــــــــَوى ال ـــــــــــَحق َم   بِاْل

  
  َمـــــــْن َجـــــــل َعـــــــْن َعْيـــــــٍب َوَعـــــــْن نـُْقَصـــــــانِ   

ــــــــــــــــــَدا )٧(   ــــــــــــــــــِه ُمَحم ــــــــــــــــــَر َخْلِق   َوَأن َخيـْ
  

ـــــــــــــــُهَدىَمــــــــــــــْن جَ    َنــــــــــــــاِت َواْل اَءنَــــــــــــــا بِاْلبَـيـ  
  َرُســـــــــــــولُُه ِإلَـــــــــــــى َجِميـــــــــــــِع اْلَخْلـــــــــــــقِ  )٨(  

  
   ـــــــــــــــق ـــــــــــــــِن اْلَح ـــــــــــــــَدى َوِدي ـــــــــــــــالنوِر واْلُه   ِب

  َصــــــــــــــلى َعَلْيــــــــــــــِه رَبـَنــــــــــــــا َوَمـــــــــــــــجَدا )٩(  
  

ــــــــــــــــْحِب َدَوامــــــــــــــــ   ا َســــــــــــــــْرَمَداًـ َواْآلِل َوالص  
  َوبـَْعـــــُد َهـــــَذا الـــــنْظُم ِفـــــي اْألُُصـــــولِ  )١٠(  

  
  َهَج الرُســــــــــــــــــــــــولِ ِلَمـــــــــــــــــــــــْن َأرَاَد َمـــــــــــــــــــــــنْـ   

ـــــــــي )١١(   ُـــــــــد ِل ـــــــــْن َال ب   َســـــــــأَلَِني ِإيـــــــــاُه َم
  

  ِمـــــــــــــــــِن اْمِتثَـــــــــــــــــاِل ُســـــــــــــــــْؤِلِه اْلُمْمَتثَـــــــــــــــــلِ   
  فـَُقْلــــُت َمــــْع َعْجــــِزي َوَمــــْع ِإْشــــَفاِقي )١٢(  

  
  ُمْعَتِمـــــــــــــــًدا َعلَـــــــــــــــى اْلَقـــــــــــــــِديِر اْلبَـــــــــــــــاِقي  

  
  يه، وبماتُعرف العبَد بما ُخِلَق لـه، وبأوِل ما فـََرَض اهللاُ تعالى عل: ُمقدمة

 َأَخَذ اهللاُ عليه به الِميثاَق في َظهِر أبيه آَدَم، وبما هو صائٌِر إليه

ـــــــــَال  )١٣( ـــــــــَأن اللـــــــــَه َجـــــــــل َوَع ـــــــــْم ِب   ِاْعَل
  

ـــــــــــَخْلَق ُســــــــــًدى َوَهَمــــــــــَال    ــــــــــُرِك اْل   لَـــــــــــْم يـَتـْ
  بَـــــــــــْل َخَلـــــــــــَق اْلــــــــــــَخْلَق لِيَـْعُبـــــــــــُدوهُ  )١٤(  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة يـُْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِدوهُ    لَـِهيـ   َوبِــاْإلِ
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  يَمــــا قَــــْد َمَضــــى ِمــــْن َظْهــــرِ َأْخــــَرَج فِ  )١٥(
  

   رَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيـآَدَم ُذر  
ــــــــــــَذ اْلَعْهــــــــــــَد َعلَــــــــــــْيِهْم أَنــــــــــــهُ  )١٦(     َوَأَخ

  
ِــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــوٌد بـ ــــــــــــــــــــــَرهُ ـَال َرب َمْعُب   َحق َغيـْ

  َوبـَْعــــــــَد َهــــــــَذا ُرْســــــــَلُه قَــــــــْد َأْرَســــــــَال  )١٧(  
  

ــــــــــــــــُهْم َوب   ـــــــــــــــَزَال َل ـــــــــــــــاَب أَنـْ ــــــــــــــــَحق اْلِكَت   اْل
  )١٨(  ُروُهمُ ِلَكــــــــــْي بِــــــــــَذا اْلَعْهــــــــــِد يُــــــــــذَك  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم َويـَُبشُروُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ      َويـُْنِذُروُهـ

ـــــلْ  )١٩(   ـــــٌة لِلنـــــاِس َب ـــــوَن ُحج   َكـــــْي َال َيُك
  

ــــــــــــــٍة َعــــــــــــــز َوَجــــــــــــــلّْ    ــــــــــــــِه َأْعَلــــــــــــــى ُحجِلل  
ــــــــــَقاقِ  )٢٠(   ــــــــــَال ِش قْـُهْم ِب ــــــــــْن ُيَصــــــــــد   َفَم

  
ـــــــــــــــــَذِلَك اْلِميثَـــــــــــــــــاقِ    ـــــــــــــــــْد َوفَـــــــــــــــــى ِب َق   فـَ

ـــــــــَذاِب النـــــــــارِ  )٢١(   ـــــــــْن َع َـــــــــاٍج ِم   َوَذاَك ن
  

  اِرُث ُعْقبَـــــــــــــــى الــــــــــــــــدارِ َوَذلِـــــــــــــــَك الْـــــــــــــــوَ   
بَا )٢٢(   ــــــــــذ ــــــــــاِب َك ـــــــــــِهْم َوبِاْلِكَت ــــــــــْن ِب   َوَم

  
َـــــــــــــــــــــا   ب ـــــــــــــــــــــُه َواْإلِ ْعـــــــــــــــــــــَراَض َعْن   َوَالزََم اْإلِ

  فَــــــــــَذاَك نَــــــــــاِقٌض ِكــــــــــَال اْلَعْهــــــــــَدْينِ  )٢٣(  
  

ــــــــــــدارَْينِ      ُمْســــــــــــتَـْوِجٌب ِلْلِخــــــــــــْزِي ِفــــــــــــي ال
  

  فصٌل في َكوِن التوحيِد يَنقِسُم إلى نوَعيِن،
 وِع األووهو توحيُد المعرفِة واإلثباتِ : لِ وبياِن الن 

  َأوُل َواِجـــــــــــــــٍب َعلَـــــــــــــــى اْلَعِبيـــــــــــــــدِ  )٢٤(
  

ــــــــــــــــــــــــَمِن بِالتـْوِحيـــــــــــــــــــــــدِ    ـــــــــــــــــــــــُة الرْح   َمْعرَِف
ــــــْر َأْعَظــــــمُ  )٢٥(   ــــــْن ُكــــــل اْألََواِم   ِإْذ ُهــــــَو ِم

  
  َوُهــــــــــــــَو نـَْوَعــــــــــــــاِن أَيَــــــــــــــا َمــــــــــــــْن يـَْفَهــــــــــــــمُ   

ـــــــَال  )٢٦(   ـــــــل َوَع ـــــــرب َج ـــــــاُت َذاِت ال َب   ِإثـْ
  

  َنى ِصــــــــــــَفاتِِه اْلُعَلـــــــــــــىَأْســــــــــــَمائِِه اْلُحْســـــــــــــ  
  َوأَنـــــــــُه الــــــــــرب اْلَجِليـــــــــُل اْألَْكبَـــــــــــرُ  )٢٧(  

  
ـــــــــــــــــــــــاِرُئ َواْلُمَصـــــــــــــــــــــــورُ    ــــــــــــــــــــــــَخاِلُق اْلَب   اْل

  بَــــــــاِري اْلبَـَرايَــــــــا ُمْنِشــــــــُئ اْلـــــــــَخَالِئقِ  )٢٨(  
  

ــــــــــــــــــَال ِمثَــــــــــــــــــاٍل َســــــــــــــــــاِبقِ    ــــــــــــــــــِدُعُهْم ِب   ُمْب
  اْألَوُل اْلُمْبــــــــــــــِدي بِــــــــــــــَال اْبِتــــــــــــــَداءِ  )٢٩(  

  
ـــــــــــــــــَال    ـــــــــــــــــاِقي ِب ـــــــــــــــــُر اْلَب    انِتَهـــــــــــــــــاءِ َواْآلِخ
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ِـــــــــي )٣٠(   اْألََحـــــــــُد اْلَفـــــــــْرُد اْلَقِديــــــــــُر اْألَزَل
  

  الصــــــــــــــَمُد اْلبَـــــــــــــــر اْلُمَهــــــــــــــْيِمُن اْلَعِلــــــــــــــي  
ـــــــــــــانِ  )٣١(   الش قـَْهـــــــــــــٍر َوُعُلـــــــــــــو ُعلُـــــــــــــو  

  
  َجــــــــــــــل َعـــــــــــــــِن اْألَْضـــــــــــــــَداِد َواْألَْعـــــــــــــــَوانِ   

ـــــــــــــو َواْلَفْوِقيـــــــــــــهْ  )٣٢(   ـــــــــــــُه اْلُعُل   َكـــــــــــــَذا َل
  

  َعلَــــــــــــــــــــى ِعبَـــــــــــــــــــــاِدِه بِــــــــــــــــــــَال َكْيِفيـــــــــــــــــــــهْ   
ــــــــــــــــــو )٣٣(   ــــــــــــــــــٌع ِإلَْيِهُم ــــــــــــــــــَع َذا ُمطِل   َوَم

  
  ِبِعْلِمــــــــــــــــــــــــــِه ُمَهــــــــــــــــــــــــــْيِمٌن َعَلْيِهُمــــــــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــُرُه ِلْلُقـــــــــــــــــْرِب َواْلَمِعيـــــــــــــــــهْ  )٣٤(     َوِذْك
  

ــــــــــــــــــْم يـَْنــــــــــــــــــِف ِلْلُعلُــــــــــــــــــو َواْلَفْوِقيــــــــــــــــــهْ      َل
هِ  )٣٥(   ـــــــــــــــو ـــــــــــــــي ِفـــــــــــــــي ُدنـُ   فَِإنـــــــــــــــُه اْلَعِل

  
هِ    ــــــــــــو ــــــــــــي ُعُل ــــــــــــل ِف ــــــــــــُب َج ــــــــــــَو اْلَقرِي   َوْه

ـــــــــــــــَال يَـ  )٣٦(   ـــــــــــــــي َوقـَيـــــــــــــــوٌم َف ـــــــــــــــامُ َح   َن
  

َــــــــــــــــــــــــــامُ      َوَجــــــــــــــــــــــــــل َأْن ُيْشــــــــــــــــــــــــــِبَهُه اْألَن
ــــــــــُغ اْألَْوَهــــــــــاُم ُكْنــــــــــَه َذاتِــــــــــهِ  )٣٧(   ُل   َال تـَبـْ

  
  َوَال ُيَكيــــــــــــــــــــــُف اْلِحَجــــــــــــــــــــــا ِصــــــــــــــــــــــَفاتِهِ   

  بَــــــــــــاٍق فَـــــــــــــَال يـَْفَنـــــــــــــى َوَال يَِبيـــــــــــــدُ  )٣٨(  
  

ـــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــا يُرِي ـــــــــــــــــــُر َم   َوَال َيُكـــــــــــــــــــوُن َغيـْ
رَاَدهْ  )٣٩(   ــــــــــــــــــــــــاْلَخْلِق َواْإلِ َفــــــــــــــــــــــــرٌِد ِب   ُمنـْ

  
  ا َأرَاَدهْ َوَحـــــــــــــــــــــــــــاِكٌم َجـــــــــــــــــــــــــــل ِبَمـــــــــــــــــــــــــــ  

  َفَمـــــــــــــْن َيَشـــــــــــــْأ َوفـَقـــــــــــــُه ِبَفْضـــــــــــــِلهِ  )٤٠(  
  

ــــــــــــــــــــهِ      َوَمــــــــــــــــــــْن َيَشــــــــــــــــــــْأ َأَضــــــــــــــــــــلُه ِبَعْدِل
ـــــــــــــــِعيدُ  )٤١(   َوالس ـــــــــــــــِقي ُهُم الش ـــــــــــــــنـْ   َفِم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ      َوَذا ُمَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌب َوَذا َطرِي

  لِــــــــــــــــــــِحْكَمٍة بَاِلغَـــــــــــــــــــٍة َقَضـــــــــــــــــــاَها )٤٢(  
  

  َيْســــــــــتَـْوِجُب الْـــــــــــَحْمَد َعلَــــــــــى اْقِتَضــــــــــاَها  
  بِيــــــَب الــــــذر َوْهــــــَو الــــــِذي يـَــــــَرى دَ  )٤٣(  

  
ــــــــْوَق ُصـــــــــم الصـــــــــْخرِ      فــــــــي الظُلَمـــــــــاِت فـَ

ْخَفـــــــــــــاتِ  )٤٤(     َوَســـــــــــــاِمٌع َلْلَجْهـــــــــــــِر َواْإلِ
  

  ِبَســــــــــــــــــــــْمِعِه اْلَواِســــــــــــــــــــــِع ِلْألَْصــــــــــــــــــــــَواتِ   
  َوِعْلُمـــــــــُه ِبَمـــــــــا بَـــــــــَدا َوَمـــــــــا َخِفـــــــــي )٤٥(  

  
  َأَحـــــــــــــاَط ِعْلًمـــــــــــــا بِالْــــــــــــــَجلي َوالْــــــــــــــَخِفي  

  َوْهــــــــــَو اْلَغنِــــــــــْي ِبَذاتِــــــــــِه ُســــــــــْبَحانَهُ  )٤٦(  
  

َعــــــــــــــــــــاَلى َشــــــــــــــــــــانُهُ      َجــــــــــــــــــــل ثـََنــــــــــــــــــــاُؤُه تـَ
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ــــــــــــــهِ  )٤٧( ــــــــــــــُه َعَلْي ــــــــــــــْيٍء ِرْزُق ــــــــــــــل َش   وَُك
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ِإلَْي ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْفَتِق   وَُكلَن
ــــــــــا )٤٨(   ــــــــــَدُه َتْكِليَم ــــــــــى َعْب   َكلــــــــــَم ُموَس

  
ِـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــَزْل بـ   َخْلِقِه َعِليَمـــــــــــــــــــاـَولَـــــــــــــــــــْم يـَ

ْحَصــــــــــاءِ  )٤٩(   ــــــــــِن اْإلِ ــــــــــل َع ــــــــــُه َج   َكَالُم
  

ـــــــــــــــــــــــاءِ    َفـــــــــــــــــــــــاِد َواْلَفَن ــــــــــــــــــــــــَحْصِر َوالنـ   َواْل
ـــــ )٥٠(   ـــــَجرِ ًـ ْو َصـــــاَر َأْقَالمـــــَل ـــــُع الش   ا َجِمي

  
َعُة اَبـْــــــــــ   ــــــــــبـْ ــــــــــِه َس ــــــــــى ِفي ــــــــــُر تـُْلَق    ُحرِ ـَواْلَبْح

ـــــــــــــــَخْلُق َتْكتُ  )٥١(   ـــــــــــــــــَواْل ــــــــــــــل آنِ ـْب   ُه ِبُك
  

نَـــــــــــْت َولَـــــــــــْيَس اْلَقـــــــــــْوُل ِمْنـــــــــــُه فَـــــــــــاِني     فـَ
  َواْلَقــــــــــْوُل ِفــــــــــي ِكَتابِــــــــــِه اْلُمَفصــــــــــلْ  )٥٢(  

  
  بِأَنـــــــــــــــــــــــــــــــُه َكَالُمـــــــــــــــــــــــــــــــُه اْلُمنَــــــــــــــــــــــــــــــــزلْ   

  الرُسوِل اْلُمْصَطَفى َخْيِر الْـَوَرى َعَلى )٥٣(  
  

ِـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــْيَس بـ ــــــــــــــــــــُمْفتَـَرىـَل   َمْخُلوٍق َوَال ِب
  ْحَفُظ بِاْلَقْلـــــــــــــِب َوبِاللَســـــــــــــانِ ـيـُـــــــــــــ )٥٤(  

  
ـــــــــــــــــاْآلَذانِ    ـــــــــــــــــا ُيْســـــــــــــــــَمُع ِب ـــــــــــــــــى َكَم َل   يـُتـْ

ــــــــــَذا بِاَالْبَصــــــــــاِر ِإلَ  )٥٥(   ـــــــــــــَك ــــــــــرُ ـْي   ِه يـُْنَظ
  

َـــــــــــــــــــــــــاِدي َخطـــــــــــــــــــــــــُه ُيَســـــــــــــــــــــــــطرُ      َوبِاْألَي
ــــــــــــــل ِذي مَ  )٥٦(   ــــــــــــــهْ وَُك ــــــــــــــٌة َحِقيَق   ْخُلوَق

  
ــــــــــــــــــــــــَخِليَقهْ      ُدوَن َكـــــــــــــــــــــــَالِم بَـــــــــــــــــــــــاِرِئ اْل

  َجلــــــــْت ِصــــــــَفاُت رَبـنَــــــــا الرْحـــــــــَمنِ  )٥٧(  
  

ـــــــــــــِحْدثَانِ    ـــــــــــــَخْلِق َواْل   َعــــــــــــْن َوْصــــــــــــِفَها بِاْل
ــاِري )٥٨(   ـــَحاُن َصــْوُت اْلَق ــْوُت َواْألَْل فَالص  

  
ــــــــــــــــاِري   ــــــــــــــــْوُل اْلَب ــــــــــــــــو قـَ ُل   َلِكنَمــــــــــــــــا اْلَمتـْ

  بَـــــــــــُل التْبـــــــــــِديَال َمـــــــــــا قَالَـــــــــــُه َال يـَقْ  )٥٩(  
  

ـــــــــــــــــيَال    ـــــــــــــــــُه ِق ـــــــــــــــــال َوَال َأْصـــــــــــــــــَدُق ِمْن   َك
  َوقَـــْد َرَوى الثـَقـــاُت َعـــْن َخْيـــِر اْلَمـــَال  )٦٠(  

  
ــــــــــــــــــــــل َوَعــــــــــــــــــــــَال    ــــــــــــــــــــــز َوَج   بِأَنــــــــــــــــــــــُه َع

ــــــِزلُ  )٦١(   ــــــِر يـَْن ــــــِل اْألَِخي ــــــِث اللْي ــــــي ثـُُل   ِف
  

ــــــــــــٍب فـَيُـْقبِــــــــــــلُ    ــــــــــــْل ِمــــــــــــْن تَاِئ ــــــــــــوُل َه   يـَُق
  ِفـــــَرهْ َهـــــْل ِمـــــْن ُمِســـــيٍء طَالِـــــٍب ِلْلَمغْ  )٦٢(  

  
  َيِجـــــــــــــــــْد َكرِيًمـــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــاِبًال ِلْلَمْعـــــــــــــــــِذرَهْ   

َراِت َواْلَفَضــــــــــــاِئلْ  )٦٣(   ـــــــــــــَخيـْ ـــــــــــــَُمن بِاْل   ي
  

ـــــــــــــاِئلْ    َوَيْســـــــــــــتُـُر اْلَعْيـــــــــــــَب َويـُْعِطـــــــــــــي الس  
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ــــــــــــْوَم اْلَفْصــــــــــــلِ  )٦٤(   َوأَنــــــــــــُه َيِجــــــــــــيُء يـَ
  

  َكَمــــــــــــــــا َيَشــــــــــــــــاُء ِلْلَقَضــــــــــــــــاِء اْلَعــــــــــــــــْدلِ   
  َوأَنـــــــــــــــُه يـُـــــــــــــــَرى بِـــــــــــــــَال ِإْنَكـــــــــــــــارِ  )٦٥(  

  
  اْلِفـــــــــــــــْرَدْوِس بِاْألَْبَصـــــــــــــــارِ  ِفـــــــــــــــي َجنـــــــــــــــةِ   

  ُكــــــــــــــل يـَــــــــــــــَراُه ُرْؤيَــــــــــــــَة اْلِعيَــــــــــــــانِ  )٦٦(  
  

  َكَمــــــــــــا أَتَــــــــــــى ِفــــــــــــي ُمـــــــــــــْحَكِم اْلُقــــــــــــْرآنِ   
  َوِفـــــــــــي َحـــــــــــِديِث َســـــــــــيِد اْألَنَـــــــــــامِ  )٦٧(  

  
َهـــــــــــــامِ      ِمـــــــــــــْن َغْيـــــــــــــِر َمـــــــــــــا َشـــــــــــــك َوَال ِإبـْ

َــــــــــــْمتَـُرونـََها  )٦٨(   ـــــــــــْيَس ي   ُرْؤيَـــــــــــَة َحـــــــــــق َل
  

ـــــــْمِس َصــــــــْحًوا َال َســــــــَحاَب    ُدونـََهــــــــاَكالش  
ــــــــــــــــــاُؤهُ  )٦٩(   َــــــــــــــــــِة َأْولَِي   َوُخــــــــــــــــــص بِالرْؤي

  
  َفِضــــــــــــــــــــــــيَلًة َوُحِجبُــــــــــــــــــــــــوا َأْعــــــــــــــــــــــــَداُؤهُ   

  وَُكـــــــــل َمـــــــــا لَـــــــــُه ِمـــــــــَن الصـــــــــَفاتِ  )٧٠(  
  

ـــــــــــــــــْحَكِم اْآليَــــــــــــــــاتِ    ــــــــــــــــي ُم ــــــــــــــــا ِف َبتَـَه   أَثـْ
  َأْو َصـــــــــح ِفيَمـــــــــا قَالَـــــــــُه الرُســـــــــولُ  )٧١(  

  
  َفَحقـــــــــــــــــــــــــُه التْســـــــــــــــــــــــــِليُم َواْلَقبُـــــــــــــــــــــــــولُ   

  َكَمـــــــــــا أَتَـــــــــــتْ نُــــــــــــِمرَها َصـــــــــــرِيَحًة   )٧٢(  
  

  َمــــــــــــَع اْعِتَقاِدنَــــــــــــا ِلَمــــــــــــا لَــــــــــــُه اقْـَتَضــــــــــــتْ   
  ِمــــــــْن َغْيــــــــِر تَـــــــــْحرِيٍف َوَال تـَْعِطيــــــــلِ  )٧٣(  

  
  َوَغْيــــــــــــــــــــــــِر َتْكِييــــــــــــــــــــــــٍف َوَال تَـــــــــــــــــــــــــْمِثيلِ   

ــــــــُهَدى )٧٤(   ـــــــِة اْل ـــــــْوُل أَئِم ـــــــا قـَ   بَـــــــْل قـَْولَُن
  

  طُــــــــــوَبى ِلَمــــــــــْن بِـــــــــــَهْدِيِهْم قَــــــــــِد اْهَتــــــــــَدى  
  )٧٥(  ـــــــــْوَع ِمـــــــــَن التـ َذا النـ ْوِحيـــــــــدِ َوَســــــــم  

  
َبــــــــــــــــــاٍت بِــــــــــــــــــَال تـَْرِديــــــــــــــــــدِ      تـَْوِحيــــــــــــــــــَد ِإثـْ

  قَـــــْد َأْفَصـــــَح الْـــــَوْحُي اْلُمبِـــــيُن َعْنـــــهُ  )٧٦(  
  

  فَـــــــــــــــاْلَتِمِس اْلُهـــــــــــــــَدى اْلُمِنيـــــــــــــــَر ِمْنـــــــــــــــهُ   
ــــــــــــَواَل ُكــــــــــــل َمــــــــــــارِدِ  )٧٧(     َال تـَتِبــــــــــــْع َأقْـ

  
  َغـــــــــــــــــــاٍو ُمِضـــــــــــــــــــل َمـــــــــــــــــــاِرٍق ُمَعانِـــــــــــــــــــدِ   

َيــــــــــــــانِ  )٧٨(     فـَلَــــــــــــــْيَس بـَْعــــــــــــــَد َرد َذا التبـْ
  

يــــــــــــــــــــــــــَمانِ  ِمثْـَقــــــــــــــــــــــــالُ      َذرٍة ِمـــــــــــــــــــــــــَن اْإلِ
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  :فصٌل في بَياِن النوِع الثاني ِمن التوحيدِ 
  )ال إلَه إال اهللاُ (وهو توحيُد الطلِب والَقصِد، وأنه هو معنى 

ــــــــــْوَعِي التـْوِحيــــــــــدِ  )٧٩(   َهــــــــــَذا َوثَــــــــــاِني نـَ
  

ـــــــــــــــَراُد َرب اْلَعـــــــــــــــْرِش َعـــــــــــــــْن َنِديـــــــــــــــدِ      ِإفْـ
ْعُبـــــــــــَد اللـــــــــــَه ِإلَــــــــــــًها وَ  )٨٠(     اِحـــــــــــَداَأْن تـَ

  
  ُمْعَترِفًــــــــــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــــــــــَحقِه َال َجاِحــــــــــــــــــــــــَدا  

ــــــــُه َأْرَســــــــَال  )٨١(   َل ــــــــِه اْإلِ ــــــــَو الــــــــِذي ِب   َوْه
  

ــــــــــــــــــــــــــِه َأوَال      ُرْســــــــــــــــــــــــــَلُه يَــــــــــــــــــــــــــْدُعوَن ِإلَْي
َيانَــــــــــــــــا )٨٢(   ــــــــــــــــَزَل اْلِكَتــــــــــــــــاَب َوالتبـْ   َوأَنـْ

  
ــــــــــــــــــَرَق اْلُفْرقَانَــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــِه َوفـَ ــــــــــــــــــْن َأْجِل   ِم

ـــــــى )٨٣(   ـــــــوَل اْلُمْجَتَب   وََكلـــــــَف اللـــــــُه الرُس
  

ــــــــــــــ   َــــــــــــــىِقَت ــــــــــــــَولى َوأَب ــــــــــــــُه تـَ ــــــــــــــْن َعْن   اَل َم
ـــــــهُ  )٨٤(   يُن َخاِلًصــــــا َل ــــــى َيُكــــــوَن الــــــدَحت  

  
ــــــــــــــــــــًرا ِدقــــــــــــــــــــُه َوِجلــــــــــــــــــــهُ      ِســــــــــــــــــــرا َوَجْه

  َوَهَكـــــــــــــَذا ُأمتُـــــــــــــُه قَـــــــــــــْد ُكلُفـــــــــــــوا )٨٥(  
  

  بِــــــــــَذا َوِفــــــــــي نَــــــــــص اْلِكتَــــــــــاِب ُوِصــــــــــُفوا  
ــــــــــَهاَدهْ  )٨٦(   َوقَــــــــــْد َحَوتْــــــــــُه َلْفظَــــــــــُة الش  

  
ـــــــــــــــَعاَدهْ فـَْهـــــــــــــــَي َســـــــــــــــِبيُل اْلَفـــــــــــــــْوِز وَ    الس  

  َمـــــــــــْن قَالَــــــــــــَها ُمْعَتِقـــــــــــًدا َمْعَناَهـــــــــــا )٨٧(  
  

  وََكــــــــــــــــــــــــــاَن َعــــــــــــــــــــــــــاِمًال ِبُمْقَتَضــــــــــــــــــــــــــاَها  
  ِفــــي اْلَقــــْوِل َواْلِفْعـــــِل َوَمــــاَت ُمْؤِمَنـــــا )٨٨(  

  
ـــــــــــاٍج آِمنَـــــــــــا   ـــــــــــْوَم الْــــــــــــَحْشِر َن ـــــــــــُث يـَ َع   يـُبـْ

  فَــــــــــــِإن َمْعَناَهـــــــــــــا الـــــــــــــِذي َعَلْيـــــــــــــهِ  )٨٩(  
  

  ا َوَهـــــــــــــــــــَدْت ِإلَْيـــــــــــــــــــهِ ًـ َدلـــــــــــــــــــْت يَِقينـــــــــــــــــــ  
ــــــــــــَحق ِإلَـــــــــــٌه يـُْعَبـــــــــــدُ أَ  )٩٠(     ْن لَـــــــــــْيَس بِاْل

  
َفـــــــــــــــــــــــرِدُ    لَـــــــــــــــــــــــُه اْلَواِحـــــــــــــــــــــــُد اْلُمنـْ   ِإال اْإلِ

  َوبِالتــــــــــــــْدبِيرِ  بِاْلـــــــــــــــَخْلِق َوالــــــــــــــرْزقِ  )٩١(  
  

ــــــــــــــــرِيِك َوالنِظيــــــــــــــــرِ    َعــــــــــــــــِن الش َجــــــــــــــــل  
َعٍة قَـــــــــْد قـُيـــــــــَدتْ  )٩٢(     َوِبُشـــــــــُروٍط َســـــــــبـْ

  
  َوِفــــــــــي ُنُصــــــــــوِص الْــــــــــَوْحِي َحقــــــــــا َوَرَدتْ   

ــــــــــــــْع قَائُِلَهــــــــــــــافَِإنــــــــــــــُه لَــــــــــــــ )٩٣(     ـْم يـَْنَتِف
  

  بِـــــــــــــــــــالنْطِق ِإال َحْيـــــــــــــــــــُث َيْســـــــــــــــــــَتْكِمُلَها  
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ـــــــــــــــــولُ  )٩٤( ـــــــــــــــــيُن َواْلَقُب ـــــــــــــــــُم َواْلَيِق   اْلِعْل
  

  َواِالْنِقيَـــــــــــــــــــاُد فَـــــــــــــــــــاْدِر َمـــــــــــــــــــا َأقُـــــــــــــــــــولُ   
ْخــــــــَالُص َواْلَمَحبــــــــهْ  )٩٥(   ــــــــْدُق َواْإلِ َوالص  

  
  َوفـَقـــــــــــــــــــــَك اللـــــــــــــــــــــُه ِلَمـــــــــــــــــــــا َأَحبـــــــــــــــــــــهْ   

  
  وِذكِر بَعِض أنواِعها،فصٌل في َتعريِف الِعبادِة، 

 وأن َمن صَرف منها َشيًئا لغيِر اهللا فَقْد َأشركَ 

  ثُــــــــم اْلِعَبــــــــاَدُة ِهــــــــَي اْســــــــٌم َجــــــــاِمعُ  )٩٦(
  

ـــــــــــاِمعُ    ـــــــــــُه الس َل ـــــــــــا يـَْرَضـــــــــــى اْإلِ ـــــــــــل َم   ِلُك
ـــــــي الْــــــــَحِديِث ُمــــــــخَها الـــــــدَعاءُ  )٩٧(     َوِف

  
ــــــــــــــــــٌل َكــــــــــــــــــَذا الرَجــــــــــــــــــاءُ    َخــــــــــــــــــْوٌف تـَوَك  

  ُخُشــــــــــــــــــــوعُ َورَْغبَـــــــــــــــــــٌة َورَْهبَــــــــــــــــــــٌة  )٩٨(  
  

  َوَخْشــــــــــــــــــــــــــــَيٌة ِإنَابَــــــــــــــــــــــــــــٌة ُخُضــــــــــــــــــــــــــــوعُ   
  َواِالْســـــــــــــــــــــــــِتَعاَذُة َواِالْســـــــــــــــــــــــــِتَعانَهْ  )٩٩(  

  
ــــــــــــــــــِه ُســــــــــــــــــْبَحانَهْ      َكــــــــــــــــــَذا اْســــــــــــــــــِتَغاثٌَة ِب

ـــــــُر َذلِـــــــكْ  )١٠٠(     َوالـــــــذْبُح َوالنـــــــْذُر َوَغيـْ
  

ـــــــــــِديَت َأْوَضـــــــــــَح اْلَمَســـــــــــاِلكْ    ـــــــــــافْـَهْم ُه   َف
  َوَصـــــــــْرُف بـَْعِضـــــــــَها ِلَغْيـــــــــِر اللـــــــــهِ  )١٠١(  

  
ـــــــــــــــــــــاِهيِشـــــــــــــــــــــْرٌك َوَذاَك أَ    ـــــــــــــــــــــَبُح اْلَمَن   قْـ

  
  فصٌل في بياِن ِضد التوحيِد، وهو الشرُك،

  أصغَر، وأكبَر، وبياِن ُكل منهما: وأنه يَنقِسُم إلى ِقسَمينِ 

ــــــرُ  )١٠٢( ــــــْرُك نـَْوَعــــــاِن َفِشــــــْرٌك َأْكبَـ َوالش  
  

  بِـــــــــــــــــِه ُخلُـــــــــــــــــوُد النـــــــــــــــــاِر ِإْذ َال يـُْغَفـــــــــــــــــرُ   
ــــــَر اللــــــهِ  )١٠٣(     َوْهــــــَو اتـــــــَخاُذ اْلَعْبــــــِد َغيـْ

  
  نِــــــــــــــــــــدا بِــــــــــــــــــــِه ُمَســــــــــــــــــــويًا ُمَضــــــــــــــــــــاِهي  

 )١٠٤(  ـــــــــر ـــــــــُزوِل الض ـــــــــَد نـُ   يـَْقِصـــــــــُدُه ِعْن
  

   ـــــــــــــــر ـــــــــــــــٍر َأْو لِـــــــــــــــَدْفِع الش   لِــــــــــــــــَجْلِب َخْي
ـــــــــِدرُ  )١٠٥(   ـــــــــَرٍض َال يـَْق ـــــــــَد َأي َغ   َأْو ِعْن

  
ــــــــــــــــــــــِدرُ    ــــــــــــــــــــــُك اْلُمْقَت ــــــــــــــــــــــِه ِإال اْلَماِل   َعَلْي

  )١٠٦(  ـــــــــْدُعو ـــــــــَذِلَك اْلَم ـــــــــِه ِل ـــــــــْع َجْعِل   َم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَعظِم أَ      ِو اْلَمْرُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو َأِو ال
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  ِفـــــي اْلَغْيـــــِب ُســــــْلطَانًا بِـــــِه َيطِلــــــعُ  )١٠٧(
  

ـــــــــــــِه يـَْفـــــــــــــَزعُ    ـــــــــــــى َضـــــــــــــِميِر َمـــــــــــــْن ِإلَْي   َعَل
  َوالثــــاِن ِشــــْرٌك َأْصــــَغٌر َوْهــــَو الريَــــا )١٠٨(  

  
ـــــــــــــــــــــَرُه بِـــــــــــــــــــــِه ِخَتـــــــــــــــــــــاُم اْألَْنِبَيـــــــــــــــــــــا   َفس  

  َوِمْنــــــــــُه ِإْقَســــــــــاٌم ِبَغْيــــــــــِر اْلَبــــــــــاِري )١٠٩(  
  

ـــــــــــ   ـــــــــــي ُمــــــــــــْحَكِم اْألَْخَب ـــــــــــى ِف   ارِ َكَمـــــــــــا أََت
  

  فصٌل في بياِن أُموٍر يَفَعُلها العامُة منها ما هو ِشرٌك،
  ومنها ما هو َقريٌب منه، وبياِن ُحكِم الرَقى والتماِئمِ 

  َوَمـــــــــْن يَثِـــــــــْق ِبَوْدَعـــــــــٍة َأْو نَــــــــــابِ  )١١٠(
  

  َأْو َحْلَقـــــــــــــــــــــٍة َأْو َأْعـــــــــــــــــــــُيِن الــــــــــــــــــــــذئَابِ   
  َأْو َخــــْيٍط َاْو ُعْضــــٍو ِمــــَن النُســــورِ  )١١١(  

  
  َأْو تـُْربَــــــــــــــــــــــــــِة اْلُقبُـــــــــــــــــــــــــــورِ  َأْو َوتَــــــــــــــــــــــــــرٍ   

  ِألَي َأْمـــــــــــــــــٍر َكـــــــــــــــــاِئٍن تـََعلَقـــــــــــــــــهْ  )١١٢(  
  

  وََكَلــــــــــــــــُه اللــــــــــــــــُه ِإلَــــــــــــــــى َمــــــــــــــــا َعلَقــــــــــــــــهْ   
ــــــى ِمــــــْن ُحَمــــــٍة َأْو َعــــــْينِ  )١١٣(     ثُــــــم الرَق

  
ــــــــــَوْحيَـْينِ    ــــــــــاِلِص اْل ــــــــــْن َخ ــــــــــْن ِم ــــــــــِإْن َتُك   َف

  فَـــَذاَك ِمـــْن َهـــْدِي النبِـــْي َوِشـــْرَعِتهْ  )١١٤(  
  

  ِفـــــــــــــــــــي ُســـــــــــــــــــنـيِتهْ  َوَذاَك َال اْخـــــــــــــــــــِتَالفَ   
  َأمــــــا الرقَــــــى اْلَمْجُهولَــــــُة اْلَمَعــــــاِني )١١٥(  

  
ـــــــــــــــْيطَانِ    فَــــــــــــــَذاَك ِوْســـــــــــــــَواٌس ِمــــــــــــــَن الش  

ـــــــَحِديُث أَنــــــهْ  )١١٦(   ــــــْد َجــــــاَء اْل   َوِفيــــــِه َق
  

  ِشـــــــــــــــــــْرٌك بِـــــــــــــــــــَال ِمْريَـــــــــــــــــــِة فَاْحَذرَنـــــــــــــــــــهْ   
َــــــــْدِري )١١٧(   ــــــــْن يـَُقولُــــــــُه َال ي   ِإْذ ُكــــــــل َم

  
  َلَعلـــــــــــــــــُه َيُكـــــــــــــــــوُن َمْحـــــــــــــــــَض اْلُكْفـــــــــــــــــرِ   

ــَبسْ  )١١٨(     َأْو ُهــَو ِمــْن ِســْحِر اْليَـُهــوِد ُمْقَت
  

  َعلَــــــــــــــــى اْلَعــــــــــــــــَواِم لَبُســــــــــــــــوُه فَــــــــــــــــاْلَتَبسْ   
  َفَحـــــــــــــَذرًا ثُـــــــــــــم َحـــــــــــــَذاِر ِمْنـــــــــــــهُ  )١١٩(  

  
ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــَأى َعْن ْن ــــــــــــــــَحق َوتـَ ـــــــــــــــِرِف اْل ْع   َال تـَ

  َوِفــــــــــــــي التَمــــــــــــــاِئِم اْلُمَعلَقــــــــــــــاتِ  )١٢٠(  
  

َنــــــــــــــــــــــــــاتِ    ِإْن تَــــــــــــــــــــــــــُك آيَــــــــــــــــــــــــــاٍت ُمبَـيـ  
ــــ )١٢١(   ــــاِالْخِتالُف َواِق ــــَلفْ َف ــــْيَن الس   ٌع بـَ

  
  فـَبَـْعُضــــــــــــُهْم َأَجازََهــــــــــــا َواْلــــــــــــبَـْعُض َكــــــــــــفّْ   
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  َوِإْن َتُكـــــْن ِمــــــما ِســـــَوى اْلـــــَوْحيَـْينِ  )١٢٢(
  

  فَِإنـَهـــــــــــــــــــــا ِشـــــــــــــــــــــْرٌك ِبَغْيـــــــــــــــــــــِر َمـــــــــــــــــــــْينِ   
  بَــــــــــــــْل ِإنـَهــــــــــــــا َقِســــــــــــــيَمُة اْألَْزَالمِ  )١٢٣(  

  
ــــــَالمِ    ْس ــــــي اْإلِ ــــــيَما ُأوِل ــــــْن ِس ــــــِد َع ــــــي اْلبُـْع   ِف

  
  َمن يَتبرُك بَحجٍر أو َشجٍر، أو بُقعٍة أو قَبٍر، أو نحوها؛ ِمن الشرك ِفعلُ : فصلٌ 

 ُسنـية، وِبْدعية، وِشركية: يتخذ ذلك المكاَن ِعيًدا، وبيان أن الزيارَة تَنقِسُم إلى

ــــْركِ  )١٢٤( ــــِل الش ــــاِل َأْه ــــْن َأْعَم ــــَذا َوِم   َه
  

   ٍد َأْو َشـــــــــــــكـــــــــــــَرد   ِمـــــــــــــْن َغْيـــــــــــــِر َمـــــــــــــا تـَ
  ُجهاُل ِمــْن تـَْعِظــيِم َمــاَمــا يـَْقِصــُد اْلـــ )١٢٥(  

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــَأْن يـَُعظَم َــــــــــــــْأَذِن اللــــــــــــــُه ِب ـــــــــــــــْم ي   َل

ــــــــرِ  )١٢٦(   ــــــــٍة َأْو َحَج ــــــــْذ بِبُـْقَع ــــــــْن يـَُل   َكَم
  

  
  

ــــــــــــَجرِ  ْبـــــــــــِر َمْيـــــــــــٍت َأْو بِـــــــــــبَـْعِض الش   َأْو قـَ
ـــــــــــــــًذا لِـــــــــــــــَذِلَك اْلَمَكـــــــــــــــانِ  )١٢٧(     ُمتِخ

  
ـــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــِدي اْألَْوَث ـــــــــــــــِل َعاِب ـــــــــــــــًدا َكِفْع   ِعي

  َأْقَســـــــــــامِ ثُـــــــــــم الزيَـــــــــــارَُة َعلَـــــــــــى  )١٢٨(  
  

ـــــــــــــــــــــَالمِ    ْس ـــــــــــــــــــــَة اْإلِ ـــــــــــــــــــــا ُأم ـــــــــــــــــــــٍة َي   َثَالَث
ـــــَوى الزائِـــــُر ِفيَمـــــا َأْضـــــَمَرهْ  )١٢٩(     فَـــــِإْن نـَ

  
  ِفـــــــــــــــــي نـَْفِســـــــــــــــــِه تَـــــــــــــــــْذِكَرًة بِـــــــــــــــــاْآلِخَرهْ   

ـــــــــــُه َوِلْألَْمـــــــــــَواتِ  )١٣٠(     ثُـــــــــــم الـــــــــــدَعا َل
  

تِ    الــــــــــــــْفِح َعــــــــــــــِن الـــــــــــــــزبِــــــــــــــاْلَعْفِو َوالص  
ــــا )١٣١(   ــــاَل َنْحَوَه ــــْن َشــــد الرَح ـــــْم َيُك   َوَل

  
ــــــــــَفَها   َولَـــــــــــْم يـَُقــــــــــْل ُهْجــــــــــًرا َكَقــــــــــْوِل الس  

ــــــــــَحهْ  )١٣٢(   ـــــــــْت َصرِي ـــــــــنٌة أََت ـــــــــَك ُس   فَِتْل
  

ـــــــــــــَنِن اْلُمْثَبتَـــــــــــــِة الصــــــــــــــِحيَحهْ    ِفـــــــــــــي الس  
ــــــــــَال  )١٣٣(   َوسَعاَء َوالتـَأْو َقَصــــــــــَد الــــــــــد  

  
ــــــــــــَال    ــــــــــــل َوَع ــــــــــــرْحَمِن َج ــــــــــــى ال ــــــــــــْم ِإَل   ِبِه

  فَِبْدَعـــــــــــــــٌة ُمــــــــــــــــْحَدثٌَة َضـــــــــــــــَالَلهْ  )١٣٤(  
  

  َهــــــــــــــْدِي ِذي الرَســــــــــــــاَلهْ  بَِعيــــــــــــــَدٌة َعــــــــــــــنْ   
َقــــــدْ  )١٣٥(     َوِإْن َدَعـــــا اْلَمْقبُــــــوَر نـَْفَســـــُه فـَ

  
  َأْشــــــــــــــــَرَك بِاللــــــــــــــــِه اْلَعِظــــــــــــــــيِم َوَجَحــــــــــــــــدْ   

ــــــــهُ  )١٣٦(   ــــــــاَلى ِمْن َع ــــــــَل اللــــــــُه تـَ ــــــــْن يـَْقَب   َل
  

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــْو َعْن ـــــــــــــــْدًال فـَيَـْعُف   َصـــــــــــــــْرفًا َوَال َع
  ِإْذ ُكــــــل َذنْــــــٍب ُموِشــــــُك اْلُغْفــــــَرانِ  )١٣٧(  

  
  نــــــــــــــــــــــــد ِللرْحـــــــــــــــــــــــــَمنِ ِإال اتـــــــــــــــــــــــــَخاَذ ال  
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  فصٌل في بياِن ما وَقَع فيه العامُة اليوَم مما يَفَعلونَه ِعنَد الُقبوِر،
  وما يَرتِكبونَه من الشرِك الصريِح والغُلو الُمفِرِط في األمواتِ 

ــــَدا )١٣٨( ــــَراًجا َأْوَق ــــِر ِس ــــى اْلَقْب ــــْن َعَل   َوَم
  

ـــــــــــرِيِح َمْســـــــــــِجَدا   ـــــــــــى الض ـــــــــــى َعَل تَـَن   َأِو ابـْ
ٌد ِجَهـــــــــــــــــــارَا )١٣٩(   ــــــــــــــــــُه ُمــــــــــــــــــــَجدفَِإنـ  

  
  ِلُســــــــــــــــــــــــَنِن اْليَـُهــــــــــــــــــــــــوِد َوالنَصــــــــــــــــــــــــاَرى  

  َكــْم َحــذَر اْلُمْختَــاُر َعــْن َذا َوَلَعــنْ  )١٤٠(  
  

ـــــــــــــــَننْ    فَاِعلَــــــــــــــُه َكَمــــــــــــــا َرَوى َأْهــــــــــــــُل الس  
ــــرِ  )١٤١(     بَــــْل قَــــْد نـََهــــى َعــــِن اْرتَِفــــاِع اْلَقْب

  
ـــــــــــــــــْبرِ    ـــــــــــــــــْوَق الش   َوَأْن يـُـــــــــــــــــَزاَد ِفيـــــــــــــــــِه فـَ

ــــــرٍ  )١٤٢(   ْب ــــــل قـَ ــــــرْ  وَُك ــــــْد َأَم َق   ُمْشــــــِرٍف فـَ
  

ــــــــــرْ    ــــــــــح اْلَخبَـ ــــــــــَذا َص ــــــــــوى َهَك ــــــــــَأْن ُيَس   ِب
ــــــــــهِ  )١٤٣(   ــــــــــْن ِإْطَراِئ ــــــــــَة َع َر اْألُمــــــــــذ   َوَح

  
  فـَغَـــــــــــــــــــــــرُهْم ِإْبِلـــــــــــــــــــــــيُس بِاْســـــــــــــــــــــــِتْجَرائِهِ   

  َفَخـــــــــــــاَلُفوُه َجْهـــــــــــــَرًة َواْرَتَكُبـــــــــــــوا )١٤٤(  
  

ــــــــــْم يَــــــــــْجَتِنُبوا   ـــــــــى َعْنـــــــــُه َوَل ـــــــــا قَـــــــــْد نـََه   َم
ــــــْيِهْم قَــــــ )١٤٥(   ــــــْوا َوزَاُدوافَــــــاْنُظْر ِإَل   ْد َغَل

  
ُعــــــــــــــــــــــــــوا بَِناَءَهــــــــــــــــــــــــــا َوَشــــــــــــــــــــــــــاُدوا     َورَفـَ

ــــــــــيِد َواْآلُجــــــــــر َواْألَْحَجــــــــــارِ  )١٤٦(   بِالش  
  

  َال ِســـــــــــــــيَما ِفـــــــــــــــي َهـــــــــــــــِذِه اْألَْعَصـــــــــــــــارِ   
َهـــــــــــــا َأْوقَـــــــــــــُدوا )١٤٧(     َوِلْلَقَناِديـــــــــــــِل َعَليـْ

  
  وََكــــــــــــْم لِــــــــــــَواٍء فـَْوقـََهــــــــــــا قَــــــــــــْد َعَقــــــــــــُدوا  

ـــــــــــاتِ  )١٤٨(   ـــــــــــَالَم َوالراَي   َوَنَصـــــــــــُبوا اْألَْع
  

ــــــــــــــــــــــاتِ    ــــــــــــــــــــــاْألَْعُظِم الرَف ــــــــــــــــــــــوا ِب   َوافْـَتتَـُن
  بَـــْل نَــــَحُروا ِفـــي ُســـوِحَها النَحــــائِرْ  )١٤٩(  

  
  ِفْعـــــــــــــَل ُأولِـــــــــــــي التْســـــــــــــِييِب َواْلَبَحـــــــــــــائِرْ   

  َواْلَتَمُســوا الْـــَحاَجاِت ِمــْن َمْوتَــاُهمُ  )١٥٠(  
  

  َواتــــــــــــــــــــــــــَخُذوا ِإلَــــــــــــــــــــــــــَهُهْم َهـــــــــــــــــــــــــَواُهمُ   
ـــي ِفَخاِخـــهِ  )١٥١(   ـــيُس ِف ـــْد َصـــاَدُهْم ِإْبِل   َق

  
ـــــــ   ـــــــهِ َب ـــــــْن َأفْـَراِخ ـــــــْد َصـــــــاَر ِم   ْل بـَْعُضـــــــُهْم َق

ـــــــــانِ  )١٥٢(   ـــــــــاَدِة اْألَْوَث ـــــــــى ِعَب ـــــــــْدُعو ِإَل   َي
  

  اللَســــــــــــــــــــــانِ بِاْلَمــــــــــــــــــــــاِل َوالــــــــــــــــــــــنـْفِس َوب  
َلْيـــــَت ِشـــــْعِري َمـــــْن أَبَـــــاَح َذلِـــــكْ  )١٥٣(     فـَ

  
  َوَأْوَرَط اْألُمـــــــــــــــــــــَة ِفـــــــــــــــــــــي اْلَمَهالِـــــــــــــــــــــكْ   

َعــــــــامِ  )١٥٤(   نـْ َيــــــــا َشــــــــِديَد الطــــــــْوِل َواْإلِ   فـَ
  

ْســـــــــــــــَالمِ ِإلَْيــــــــــــــَك َنْشـــــــــــــــ     ُكْو ِمــــــــــــــــْحَنَة اْإلِ
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  فصٌل في بَياِن حقيقِة السحِر، وَحد الساِحِر،
 وأن منه ِعلَم التنجيِم، وِذكِر ُعقوبِة َمن َصدق كاهًنا

ـــــــــــْحُر َحـــــــــــق َولَـــــــــــُه تَـــــــــــْأثِيرُ  )١٥٥( َوالس  
  

  َما قَـــــــــــــــــــدرَُه اْلَقــــــــــــــــــــِديرُ ـَلِكـــــــــــــــــــْن بــِـــــــــــــــــــ  
  )١٥٦(  ـــد ـــْد َق ـــا َق ـــِديِر َم ـــَذا التـْق ـــي ِب   رَهْ َأْعِن

  
ـــــــَرهْ    ـــــــْرَعِة اْلُمَطه ـــــــي الش ـــــــي اْلَكـــــــْوِن َال ِف   ِف

ــــاِحِر بِــــالتْكِفيرِ  )١٥٧(   َواْحُكــــْم َعَلــــى الس  
  

ــــــــــــــــــــرِ    ــــــــــــــــــــُل بِــــــــــــــــــــَال َنِكي ُه اْلَقْت َوَحــــــــــــــــــــد  
ــــنِة اْلُمَصــــرَحهْ  )١٥٨(   ــــي الس ــــى ِف   َكَمــــا أََت

  
ْرِمــــــــــــــــــِذْي َوَصـــــــــــــــــــحَحهْ    ا َرَواُه التـِمـــــــــــــــــــم  

  ثَــــــرِ َعـــــْن ُجْنـــــُدٍب َوَهَكــــــَذا ِفـــــي أَ  )١٥٩(  
  

ــــــــــــــــْتِلِهْم ُرِوْي َعــــــــــــــــْن ُعَمــــــــــــــــرِ      َأْمــــــــــــــــٌر ِبَق
ــــكِ  )١٦٠(   ــــَد َماَل ــــْن َحْفَصــــَة ِعْن   َوَصــــح َع

  
ـــــــــــاِلكِ    ـــــــــــٍد ِللس ـــــــــــَوى ُمْرِش ـــــــــــِه َأقْـ ـــــــــــا ِفي   َم

َواِعــــــــــِه َوُشــــــــــَعِبهْ  )١٦١(   ــــــــــْن أَنـْ   َهــــــــــَذا َوِم
  

ـــــــــــهْ    َتِب   ِعْلـــــــــــُم النُجـــــــــــوِم فَـــــــــــاْدِر َهـــــــــــَذا َوانـْ
  َوَحلــــــــُه بِــــــــاْلَوْحِي َنصــــــــا ُيْشــــــــَرعُ  )١٦٢(  

  
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــعُ َأم ُيْمَن ـــــــــــــــــــِه فـَ ـــــــــــــــــــْحٍر ِمْثِل   ا ِبِس

ـــــرْ  )١٦٣(   ـــــْد َكَف َق ـــــا فـَ ـــــْن ُيَصـــــدْق َكاِهًن   َوَم
  

ــــــــــــرْ    ــــــــــــِه الرُســــــــــــوُل اْلُمْعَتبَـ ــــــــــــى ِب   بـــــــــــــَِما أََت
  

يَن، وأنه يَنقِسُم إلى ثالِث  فصٌل َيجَمُع معنى حديِث ِجبريَل المشهوِر في َتعليِمنا الد
 اِن أركاِن ُكل منهاواإليماِن، واإلحساِن، وبي اإلسالِم،: َمراتبَ 

ـــْوٌل َوَعَمـــلْ  )١٦٤( يَن قـَ الـــد ـــَأن   )١(اْعَلـــْم ِب
  

ـــــــَتَملْ    ـــــــِه َذا اْش ـــــــا َعَلْي ـــــــْم َم   فَاْحَفْظـــــــُه َوافْـَه
  َكَفـــــــاَك َمـــــــا قَـــــــْد قَالَـــــــُه الرُســـــــولُ  )١٦٥(  

  
ــــــــــــــــــــــــــلُ      ِإْذ َجــــــــــــــــــــــــــاَءُه َيْســــــــــــــــــــــــــأَلُُه ِجْبرِي

  
                                                 

  : وَرد هذا البيت يف بعض النَسخ هكذا )١(
يُن نِيٌة َوقـَْوٌل  فَاْحَفْظ َودَْع َعْنَك اْلِمرَاَء َوالْـَجَدلْ ...  َوَعَملْ َوالد 
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  َعلَــــــــى َمَراتِـــــــــَب ثَـــــــــَالٍث َفصـــــــــَلهْ  )١٦٦(
  

ــــــــــــــى َجِميِعــــــــــــــِه مُ      ْشــــــــــــــَتِمَلهْ َجــــــــــــــاَءْت َعَل
ْحَســـــــانِ  )١٦٧(   يــــــــَماِن َواْإلِ   ْاِالْســــــَالِم َواْإلِ

  
ــــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــــى َأرَْك ــــــــــــــــــي َعَل   َواْلُكــــــــــــــــــل َمْبِن

ـــــى )١٦٨(   ْســـــَالُم َمْبِنيـــــا َعَل َـــــى اْإلِ َقـــــْد أَت   فـَ
  

  َخــــــــــْمٍس َفَحقـــــــــْق َواْدِر َمـــــــــا قَـــــــــْد نُِقـــــــــَال   
ـــــمُ  )١٦٩(   ـــــاُس اْألَْعَظ ـــــرْكُن اْألََس ــــــَها ال   َأوُل

  
  َتِقيُم اْألَقْـــــــــــــَومُ َوْهـــــــــــَو الصــــــــــــَراُط اْلُمْســـــــــــ  

ُبــْت َواْعَتِصــمْ  )١٧٠(   ــَهاَدتـَْيِن فَاثـْ رُْكــُن الش  
  

َفِصــــــــــــمْ      بِــــــــــــاْلُعْرَوِة اْلــــــــــــُوثـَْقى الِتــــــــــــي َال تـَنـْ
  ا ِإقَاَمــــــــــــــــــُة الصــــــــــــــــــَالةِ ًـ يـــــــــــــــــــَوثَانِ  )١٧١(  

  
  ا تَْأِديَـــــــــــــــــــــــــــــــُة الزَكـــــــــــــــــــــــــــــــاةِ ًـ ثــــــــــــــــــــــــــــــــَوثَالِ   

  َوالرابِـــــُع الصـــــَياُم فَاْســـــَمْع َواتِبــــــعْ  )١٧٢(  
  

ــــــــَخاِمُس ا   ـــــــْن َيْســـــــَتِطعْ َواْل ـــــــى َم ــــــــَحج َعَل   ْل
يــــــــــــــَمانِ  )١٧٣(     فَِتْلـــــــــــــَك َخــــــــــــــْمَسٌة َوِلْإلِ

  
  ِســــــــــــــــــــتُة َأرَْكــــــــــــــــــــاٍن بِــــــــــــــــــــَال ُنْكــــــــــــــــــــَرانِ   

ــــــــــــَمانـَُنا بِاللـــــــــــِه ِذي اْلَجـــــــــــَاللِ  )١٧٤(     ِإي
  

ــــــــــــــالِ    ــــــــــــــْن ِصــــــــــــــَفِة اْلَكَم ــــــــــــــُه ِم ــــــــــــــا َل   َوَم
ــــــــــــَررَهْ  )١٧٥(     َوبِاْلَمالئِــــــــــــِك اْلِكــــــــــــَراِم اْلبَـ

  
ــــــــــــــــــــــــــ   َزلَــــــــــــــــــــــــــه اْلُمَطه   َرهْ وَُكْتِبــــــــــــــــــــــــــِه اْلُمنـْ

َـــــــــــــــــامِ  )١٧٦(   ــــــــــــــــــُهَداِة ِلْألَن   َوُرْســـــــــــــــــِلِه اْل
  

  ِمــــــــــــــــــْن َغْيــــــــــــــــــِر تـَْفرِيــــــــــــــــــٍق َوَال ِإيَهــــــــــــــــــامِ   
ـــــــَال َشـــــــك َكَمـــــــا )١٧٧(   ــــــــُهْم نُـــــــوٌح ِب   َأوُل

  
  َأن ُمـــــــــــــــــَحمًدا لَـــــــــــــــــُهْم قَــــــــــــــــْد َخَتَمـــــــــــــــــا  

ُهْم ُأولُــو اْلَعــْزِم اْألُلَــى )١٧٨(   ـــْمَسٌة ِمــنـْ   َوَخ
  

ــــــــَال    ــــــــوَرى َت ــــــــي ُســــــــورَِة اْألَْحــــــــَزاِب َوالش   ِف
ــــــــــَرددِ  )١٧٩(   َقــــــــــْن بِــــــــــَال تـَ   َوبِاْلَمَعــــــــــاِد ايـْ

  
  َوَال ادَعــــــــــــــا ِعْلــــــــــــــٍم ِبَوْقــــــــــــــِت اْلَمْوِعــــــــــــــدِ   

نَــــــا نـُــــــْؤِمُن ِمـــــــْن َغْيــــــِر اْمِتـــــــَرا )١٨٠(   َلِكنـ  
  

ــــــَوَرى   ــــــِر اْل ــــــْد َصــــــح َعــــــْن َخْي ــــــا َق   ِبُكــــــل َم
ـــــا )١٨١(   َلَه َـــــاٍت َتُكـــــوُن قـَبـْ ـــــْن ِذْكـــــِر آي   ِم

  
ــــــــــــــــَها   ـــــــــــــــَراٌط َل ـــــــــــــــاٌت َوَأْش ـــــــــــــــَي َعَالَم   َوْه

ـــــاوَ  )١٨٢(   ـــــاْلَمْوِت َوَم ــــــَماُن ِب ي ـــــْدُخُل اْإلِ   َي
  

ــــــــــــْن بـَْعــــــــــــِدِه َعلَــــــــــــى اْلِعبَــــــــــــاِد ُحِتَمــــــــــــا     ِم
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ــــــــــــــُؤولُ  )١٨٣( ــــــــــــــٌد َمْس ــــــــــــــال ُمْقَع   َوَأن ُك
  

ــــــــا الرُســــــــولُ    يُن َوَم ــــــــد ــــــــا ال ــــــــرب َم ــــــــا ال   َم
ــــــــــــَد َذا يـُثَبــــــــــــُت اْلُمَهــــــــــــْيِمنُ  )١٨٤(     َوِعْن

  
  بِثَابِـــــــــــــــــِت اْلَقـــــــــــــــــْوِل الـــــــــــــــــِذيَن آَمنُـــــــــــــــــوا  

  ُمْرتَــــــــاُب ِعْنــــــــَد َذلِــــــــكْ َويُــــــــوِقُن الْ  )١٨٥(  
  

  بِأَنــــــــــــــــــــــــــــَما َمـــــــــــــــــــــــــــْورُِدُه اْلَمَهالِـــــــــــــــــــــــــــكْ   
ــــــــــــورِ  )١٨٦(   ــــــــــــِث َوالنُش ــــــــــــا َواْلبَـْع   َوبِاللَق

  
ــــــــــــــــــــــــــــــورِ    ــــــــــــــــــــــــــــــَن اْلُقُب ــــــــــــــــــــــــــــــا ِم   َوِبِقَياِمَن

  غُـــــــــْرًال ُحَفـــــــــاًة َكَجـــــــــَراٍد ُمْنَتِشـــــــــرْ  )١٨٧(  
  

ـــــــــــْوٌم َعِســـــــــــرْ    ـــــــــــَراِن َذا يـَ   يـَُقـــــــــــوُل ُذو اْلُكْف
ــــــْوِم اْلفَ  )١٨٨(   ــــــُق لِيَـ   ْصــــــلِ َويُـــــــْجَمُع اْلَخْل

  
ــــــــــــــــــــْفِلي   ُهْم َوالســــــــــــــــــــوِيـ ــــــــــــــــــــيُعُهْم ُعْل   َجِم

  ِفــــي َمْوِقــــٍف يَـــــِجل ِفيــــِه اْلـــــَخْطبُ  )١٨٩(  
  

ـــــــــــــــــَهْوُل بِــــــــــــــــِه َواْلَكــــــــــــــــْربُ      َويـَْعظُــــــــــــــــُم اْل
  َوُأْحِضــــــُروا ِلْلَعــــــْرِض َوالْـــــــِحَسابِ  )١٩٠(  

  
ِــــــــــــــــــــُق اْألَْنَســــــــــــــــــــابِ    َقَطَعــــــــــــــــــــْت َعَالئ   َوانـْ

  َواْرَتَكَمــــــــْت َســــــــَحاِئُب اْألَْهــــــــَوالِ  )١٩١(  
  

  َجــــــــــــــــَم اْلَبِليــــــــــــــــُغ ِفــــــــــــــــي اْلَمَقــــــــــــــــالِ َوانـْعَ   
  َوَعنَــــــــــــــــِت اْلُوُجــــــــــــــــوُه ِلْلَقيــــــــــــــــومِ  )١٩٢(  

  
  َواقْــــــــــــُتص ِمـــــــــــْن ِذي الظْلـــــــــــِم ِلْلَمْظُلـــــــــــومِ   

  َوَســــــــــــاَوِت اْلُمُلــــــــــــوُك ِلَألْجَنــــــــــــادِ  )١٩٣(  
  

ـــــــــــــــــــــيَء بِاْلِكتَـــــــــــــــــــــاِب َواْألَْشـــــــــــــــــــــَهادِ      َوِج
ــــِهَدتْ  )١٩٤(   )١(َوَش

  َالْعَضــــاُء َواْلَجــــَوارِحُ  
  

ـــــــــــــــــــْوَءاُت َوالْ    َـــــــــــــــــــَدِت الس   َفَضـــــــــــــــــــاِئحُ َوب
ــــــــــــَرائِرْ  )١٩٥(   ــــــــــــَك الس ــــــــــــْت ُهَناِل ُتِلَي   َوابـْ

  
ـــــــــــَمائِرْ    ِفـــــــــــي الض َواْنَكَشـــــــــــَف اْلَمْخِفـــــــــــي  

  َوُنِشـــــــــَرْت َصـــــــــَحاِئُف اْألَْعَمـــــــــالِ  )١٩٦(  
  

ــــــــــــــــــــــــَمالِ    تـُْؤَخــــــــــــــــــــــــُذ بِــــــــــــــــــــــــاْلَيِميِن َوالش  
  طُـــــــــوَبى ِلَمـــــــــْن يَْأُخـــــــــُذ بِـــــــــاْلَيِمينِ  )١٩٧(  

  
  ِكَتابَــــــــــــــــــُه ُبْشــــــــــــــــــَرى بِـــــــــــــــــــُحوٍر ِعــــــــــــــــــينِ   

ـــــــــــــَمالِ َواْلَوْيـــــــــــــُل لِ  )١٩٨(   آلِخـــــــــــــِذ بِالش  
  

  َورَاَء َظْهــــــــــــــــــــــٍر ِلْلَجِحــــــــــــــــــــــيِم َصــــــــــــــــــــــالِ   
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ـــــَم َوَال  )١٩٩( ـــــَال ظُْل ـــــِط َف ـــــَوْزُن بِاْلِقْس   َواْل
  

ــــــــــــَال    ــــــــــــا َعِم ــــــــــــٌد ِبِســــــــــــَوى َم ــــــــــــُذ َعْب   يـُْؤَخ
بَــــــــــــْيَن نَـــــــــــاٍج رَاِجـــــــــــٍح ِميَزانُـــــــــــهُ  )٢٠٠(     فـَ

  
  َوُمْقــــــــــــــــــــــــــِرٍف َأْوبـََقــــــــــــــــــــــــــُه ُعْدَوانُـــــــــــــــــــــــــــهُ   

  َويـُْنَصـــــــُب اْلــــــــِجْسُر بِـــــــَال اْمِتـــــــَراءِ  )٢٠١(  
  

ــــــــــــاءِ َكَمــــــــــــ   َب َــــــــــــى ِفــــــــــــي ُمْحَكــــــــــــِم اْألَنـْ   ا أَت
  يَـــــــــُجوزُُه النــــــــاُس َعَلــــــــى َأْحــــــــَوالِ  )٢٠٢(  

  
  ِبَقــــــــــــــــْدِر َكْســــــــــــــــِبِهْم ِمــــــــــــــــَن اْألَْعَمــــــــــــــــالِ   

بَـــــــــْيَن ُمــــــــــْجَتاٍز ِإلَــــــــى اْلــــــــــِجَنانِ  )٢٠٣(     فـَ
  

  َوُمْســــــــــــــــِرٍف ُيَكــــــــــــــــب ِفــــــــــــــــي النيــــــــــــــــَرانِ   
ــــــــــَما )٢٠٤(   ــــــــــَجنُة َحـــــــــق َوُه   َوالنـــــــــاُر َواْل

  
َنــــــــــــــــــــــــ     اَء لَـــــــــــــــــــــــــُهَماَمْوُجوَدتَــــــــــــــــــــــــاِن َال فـَ

ــــهِ  )٢٠٥(   ـــــَخْلِق َحــــق َوِب ــــِر اْل   َوَحــــْوُض َخْي
  

  َيْشـــــــــَرُب ِفـــــــــي اْألُْخـــــــــَرى َجِميـــــــــُع ِحْزبِـــــــــهِ   
  َكـــــــَذا لَـــــــُه لِـــــــَواُء َحــــــــْمٍد يـُْنَشـــــــرُ  )٢٠٦(  

  
  ا تُــــــــــــــْحَشرُ ًـ عــــــــــــــَوتَــــــــــــــْحَتُه الرْســـــــــــــُل َجِمي  

ــــَفاَعُة اْلُعْظَمــــى َكَمــــا )٢٠٧(   ــــُه الش   َكــــَذا َل
  

ــــــــــــــُه اللــــــــــــــُه بِـــــــــــــــَها تَ    ــــــــــــــاقَــــــــــــــْد َخص   َكرَم
ــــَرى )٢٠٨(     ِمــــْن بـَْعــــِد ِإْذِن اللــــِه َال َكَمــــا يـَ

  
ـــــــــــَرى   ـــــــــــى اللـــــــــــِه افْـتَـ ـــــــــــوِري َعَل ُب ـــــــــــل قـُ   ُك

  َيْشــــــَفُع َأوًال ِإلَــــــى الرْحـــــــَمِن ِفــــــي )٢٠٩(  
  

  َفْصــــــــِل اْلَقَضــــــــاِء بـَــــــــْيَن َأْهــــــــِل اْلَمْوِقـــــــــفِ   
  ِمـــْن بـَْعـــِد َأْن َيْطُلبَـَهـــا النـــاُس ِإلَــــى )٢١٠(  

  
  اْلـــــــــــُهَداِة اْلُفَضــــــــــَال  ُكــــــــــل ُأولِــــــــــي اْلَعــــــــــْزمِ   

ـــــــــَوثَانِ  )٢١١(   ــــــــِتْفَتاحِ ًـ ي ــــــــي اْس ــــــــَفُع ِف   ا َيْش
  

  َداِر النِعـــــــــــــــــــــــيِم ِألُولِـــــــــــــــــــــــي اْلَفـــــــــــــــــــــــَالحِ   
ــــــــــــــَفاَعَتانِ  )٢١٢(   َهــــــــــــــَذا َوَهاتَــــــــــــــاِن الش  

  
ـــــــــــــــَتا بِـــــــــــــــِه بِـــــــــــــــَال ُنْكـــــــــــــــَرانِ    قَـــــــــــــــْد ُخص  

ـــــــــــَوامِ ًـ ثــــــــــــَوثَالِ  )٢١٣(     ا َيْشـــــــــــَفُع ِفـــــــــــي َأقْـ
  

ْســـــــــَال    ــــــــــُهَدى اْإلِ ـــــــــى ِديـــــــــِن اْل ـــــــــاُتوا َعَل   مِ َم
َــــــــــــــــامِ  )٢١٤(   ــــــــــــــــَرُة اْآلث ُهْم َكثْـ   َوَأْوبـََقــــــــــــــــتـْ

  
ــــــــــــــــَرامِ    ْج ــــــــــــــــَذا اْإلِ ــــــــــــــــُأْدِخُلوا النــــــــــــــــاَر ِب   َف

ــــــِجَنانِ  )٢١٥(   ـــــى اْل َهـــــا ِإَل   َأْن يــــــَْخُرُجوا ِمنـْ
  

ْحَســـــــــــــانِ      ِبَفْضـــــــــــــِل َرب اْلَعـــــــــــــْرِش ِذي اْإلِ
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  َوبـَْعــــــــــَدُه َيْشــــــــــَفُع ُكــــــــــل ُمْرَســــــــــلِ  )٢١٦(
  

ـــــــــــــــي   ـــــــــــــــٍد ِذي َصـــــــــــــــَالٍح َوَوِل   وَُكـــــــــــــــل َعْب
  ِرُج اللــــــــــُه ِمــــــــــَن النيــــــــــَرانِ َويُـــــــــــخْ  )٢١٧(  

  
ـــــــــــَمانِ    ي ــــــــــى اْإلِ ــــــــــاَت َعَل ــــــــــْن َم ـــــــــــِميَع َم   َج

ـــــــــا )٢١٨(   ــــــــــَحَياِة يُْطَرُحوَن ـــــــــِر اْل ـــــــــي نـََه   ِف
  

  َفْحًمــــــــــــــــــــــــا فـََيْحيَـــــــــــــــــــــــــْوَن َويـَْنُبُتونَــــــــــــــــــــــــا  
  َكأَنـــــــــــَما يـَْنبُــــــــــُت ِفــــــــــي َهْيَئاتِــــــــــهِ  )٢١٩(  

  
ــــــــــْيِل ِفــــــــــي َحافَاتِــــــــــهِ    َحـــــــــــِميِل الس ِحـــــــــب  

يـــــــــَماُن  )٢٢٠(   ــــــــاِدُس اْإلِ بِاْألَقْــــــــَدارِ َوالس  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــَها َوَال تُـــــــــــــــــــــــــــــَمارِ    ــــــــــــــــــــــــــــأَْيِقَنْن ِب   َف
ـــــــــَدرْ  )٢٢١(   ـــــــــْيٍء ِبَقَضـــــــــاٍء َوَق ـــــــــل َش   َفُك

  
ــــــــــــاِب ُمْســــــــــــَتَطرْ    ــــــــــــل ِفــــــــــــي ُأم اْلِكَت   َواْلُك

ــــــَر َوَال  )٢٢٢(     َال نـَــــــْوَء َال َعــــــْدَوى َوَال طَيـْ
  

ــــــــــــاَلى ِحــــــــــــَوَال    َع ــــــــــــا َقَضــــــــــــى اللــــــــــــُه تـَ َعم  
ـــــــَة َال َوَال َصـــــــَفرْ  )٢٢٣(     َال ُغـــــــوَل َال َهاَم

  
ـــــــــــــَر َســـــــــــــيُد اْلَبَشـــــــــــــرْ      َكَمـــــــــــــا بِـــــــــــــَذا َأْخبَـ

ْحَســــــــــــــانِ  )٢٢٤(   ــــــــــــــُة اْإلِ َب ــــــــــــــٌث َمْرتـَ   َوثَاِل
  

  َوتِْلــــــــــــــَك َأْعَالَهـــــــــــــــا لَـــــــــــــــَدى الرْحــــــــــــــــَمنِ   
ـــانِ  )٢٢٥(   ـــي اْلِعْرَف   َوْهـــَو ُرُســـوُخ اْلَقْلـــِب ِف

  
  َحتـــــــــــــــى َيُكـــــــــــــــوَن اْلَغْيـــــــــــــــُب َكاْلِعيَــــــــــــــــانِ   

  
  أهِل الِملِة ال َيكُفُر  لمعصيِة، وأن فاِسقَ فصٌل في َكوِن اإليماِن يَزيُد بالطاعِة ويَنُقُص با

 وأنه َتحَت المشيئِة، وأن التوبَة َمقبولٌة ما لم يـَُغْرِغرْ  بَذنٍب ُدوَن الشرِك إال إذا استَحله،

ــــــــــــــاتِ  )٢٢٦( ــــــــــــــُد بِالطاَع ـــــــــــــــَمانـَُنا يَزِي   ِإي
  

تِ    الَونـَْقُصـــــــــــــــــــــــــُه َيُكـــــــــــــــــــــــــوُن بِــــــــــــــــــــــــــالز  
ــــــــــى تـََفاُضــــــــــ )٢٢٧(   ــــــــــُه ِفيــــــــــِه َعَل   لِ َوَأْهُل

  
ــــــــــــلِ    ــــــــــــاْألَْمَالِك َأْو َكالرُس ــــــــــــَت َك ــــــــــــْل أَْن   َه

  َواْلَفاِســـــــُق اْلِملـــــــي ُذْو اْلِعْصـــــــَيانِ  )٢٢٨(  
  

يــــــــــــَمانِ      لَــــــــــــْم يـُْنـــــــــــَف َعْنـــــــــــُه ُمْطلَـــــــــــُق اْإلِ
ـــــْدِر اْلِفْســـــِق َواْلَمَعاِصـــــي )٢٢٩(     َلِكـــــْن ِبَق

  
ــــــــــــــــاصِ    ــــــــــــــــي اْنِتَق ــــــــــــــــا زَاَل ِف ـــــــــــــــــَمانُُه َم   ِإي

ـــــــــــي النـــــــــــارِ  )٢٣٠(   ـــــــــــوُل ِإنـــــــــــُه ِف   َوَال نـَُق
  

  ُمَخلــــــــــــــــــــٌد بَــــــــــــــــــــْل َأْمــــــــــــــــــــُرُه ِلْلَبــــــــــــــــــــاِري  
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لَـــــــِه الناِفـــــــَذهْ  )٢٣١(   تَــــــــْحَت َمِشـــــــيَئِة اْإلِ
  

ــــــــــُه َوِإْن َشــــــــــا آَخــــــــــَذهْ    ــــــــــا َعْن   ِإْن َشــــــــــا َعَف
ـــــــــــِجَنانِ  )٢٣٢(     ِبَقــــــــــْدِر َذْنِبــــــــــْه َوِإلَــــــــــى اْل

  
يــــــــــــــَمانِ      يُــــــــــــــْخَرُج ِإْن َمـــــــــــــاَت َعَلـــــــــــــى اْإلِ

  َواْلَعْرُض تـَْيِسيُر الْــِحَساِب ِفـي النبَـا )٢٣٣(  
  

بَا   ــــــــــــــذ ـــــــــــــــِحَساَب ُع ــــــــــــــاَقِش اْل ــــــــــــــْن يـَُن   َوَم
ــــــــــْر بِاْلَمَعاِصــــــــــي ُمْؤِمَنــــــــــا )٢٣٤(   َوَال ُنَكف  

  
  ِإال َمـــــــــــــــَع اْســــــــــــــــِتْحَالِلِه ِلَمــــــــــــــــا َجنَــــــــــــــــى  

ْبــــــــَل اْلَغْرَغــــــــَرهْ  )٢٣٥(     َوتـُْقَبــــــــُل التـْوبَــــــــُة قـَ
  

ــــــــــَرهْ    ــــــــــْرَعِة اْلُمَطه ــــــــــي الش ــــــــــى ِف ــــــــــا أََت   َكَم
ـــــــا )٢٣٦(   ـــــــُق َعـــــــْن طَالِِبَه ـــــــى تـُْغَل ـــــــا َمَت َأم  

  
ـــــــــــــَِهافَ    ــــــــــــْمِس ِمــــــــــــْن َمْغرِب ١(ِبطُُلــــــــــــوِع الش(  

  
  فصٌل في َمعرفِة نَبينا ُمحمٍد صلى اهللاُ عليه وسلَم،

يَن، وأنه خاَتُم النبيين، سالَة، وإكماِل اِهللا لنا به الدوتَبليِغه الر  
َة بَعَده فهو كاذ بوعى النَمن اد ُد ولِد آَدَم أجمعين، وأنبٌ وسي 

َنـــــــــــا ُمــــــــــــَحمٌد ِمـــــــــــْن َهاِشـــــــــــمِ  )٢٣٧( نَِبيـ  
  

  ِإلَـــــــــــــى الـــــــــــــذبِيِح ُدوَن َشـــــــــــــك يـَْنَتِمـــــــــــــي  
نَــــــــــا ُمْرِشـــــــــــَدا )٢٣٨(     َأْرَســــــــــَلُه اللــــــــــُه ِإلَيـْ

  
  َورَْحَمــــــــــــــــــــــــًة ِلْلَعــــــــــــــــــــــــاَلِميَن َوُهــــــــــــــــــــــــَدى  

ـــــــــــــــَرهْ  )٢٣٩(   َة اْلُمَطهَمْولِـــــــــــــــُدُه بِــــــــــــــــَمك  
  

ـــــــــــــــــــــــــــورَهْ    ـــــــــــــــــــــــــــَة اْلُمنَـ   ِهْجَرتُـــــــــــــــــــــــــــُه ِلطَْيَب
ـــــــيَن بَـــــــ )٢٤٠(   ـــــــهِ بـَْعـــــــَد اْربَِع ـــــــَوْحُي ِب   َدَأ اْل

  
ــــــــــــــــى َســــــــــــــــِبيِل رَبــــــــــــــــهِ    ُــــــــــــــــم َدَعــــــــــــــــا ِإَل   ث

ـــُدوا )٢٤١(     َعْشـــَر ِســـِنيَن أَيـَهـــا النـــاُس اْعُب
  

ــــــــــــــــــُدواــــــــــــــــــــرَب   َعــــــــــــــــــاَلى َشــــــــــــــــــْأنُُه َوَوح   ا تـَ
ـــــي َغـــــاِر ِحـــــَرا )٢٤٢(   ْبـــــَل َذاَك ِف   وََكـــــاَن قـَ

  
  ْخُلو بِــــــــــــذِْكِر رَبــــــــــــِه َعــــــــــــِن الْــــــــــــَوَرىـيـَــــــــــــ  

  
                                                 

  : وقع هذا البيت يف بعض النسخ هكذا )١(
 قـَْبَل طُُلوِع الشْمِس ِمْن َمْغرَِِا... َكَذاَك َال َيُكوُن َسد بَاَِا 
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  َوامِ َوبـَْعـــــــَد َخْمِســـــــيَن ِمـــــــَن اْألَْعـــــــ )٢٤٣(
  

َــــــــــــــــــامِ      َمَضــــــــــــــــــْت ِلُعْمــــــــــــــــــِر َســــــــــــــــــيِد اْألَن
ــــمْ  )٢٤٤(   ــــِه ِفــــي الظَل ــــِه اللــــُه ِإلَْي   َأْســــَرى ِب

  
ــــــــــــــَتمْ    ــــــــــــــِه َوَح ـــــــــــــــَخْمَس َعَلْي ــــــــــــــَرَض اْل   َوفـَ

َـــــــــٍة َمَضـــــــــتْ  )٢٤٥(   ـــــــــَواٍم َثَالث ـــــــــَد َأْع   َوبـَْع
  

َقَضـــــــــتْ      ِمـــــــــْن بـَْعـــــــــِد ِمْعـــــــــَراِج النبِـــــــــي َوانـْ
ـــــــــــ )٢٤٦(   ــــــــــــْحَو يـَْثرَِب ــــــــــــِهْجَرِة َن   اُأوِذَن بِاْل

  
ــــــــــْد َصــــــــــِحَبا   ــــــــــُه َق ــــــــــْع ُكــــــــــل ُمْســــــــــِلٍم َل   َم

  َوبـَْعــــــــــــــــَدَها ُكلــــــــــــــــَف بِاْلِقَتــــــــــــــــالِ  )٢٤٧(  
  

ــــــــــــــــــــــَراِن َوالضــــــــــــــــــــــَاللِ    ــــــــــــــــــــــيَعِة اْلُكْف   ِلِش
َقاِديَنـــــــــا )٢٤٨(   يِن ُمنـْ ـــــــــْوا لِلـــــــــد   َحتـــــــــى أَتـَ

  
ـــــــــــــــْذِعِنيَنا   ـــــــــــــــْلِم ُم ـــــــــــــــي الس ـــــــــــــــوا ِف   َوَدَخُل

  َوبـَْعـــــــــَد َأْن قَـــــــــْد بـَلـــــــــَغ الرَســـــــــاَلهْ  )٢٤٩(  
  

ـــــــــــــ   َقَذ اْل ـــــــــــــتَـنـْ ــــــــــــــَجَهاَلهْ َواْس ـــــــــــــَن اْل   ـَخْلَق ِم
ْســــــــــَالَما )٢٥٠(     َوَأْكَمـــــــــَل اللـــــــــُه بِـــــــــِه اْإلِ

  
  َوقَــــــــــــــــاَم ِديـــــــــــــــــُن اْلَحـــــــــــــــــق َواْســـــــــــــــــتَـَقاَما  

  قـََبَضـــــــــُه اللـــــــــُه اْلَعِلـــــــــي اْألَْعَلـــــــــى )٢٥١(  
  

ـــــــــــــــى   ـــــــــــــــِق اْألَْعَل ـــــــــــــــى الرِفي ـــــــــــــــْبَحانَُه ِإَل   ُس
  َنْشـــــــــَهُد بِاْلــــــــــَحق بِـــــــــَال ارتَيـــــــــابِ  )٢٥٢(  

  
ــــــــــــــــــــــــــُل بِالْ      ِكتَــــــــــــــــــــــــــابِ بِأَنــــــــــــــــــــــــــُه اْلُمْرَس

ـــــــــا قَـــــــــْد ُأْرِســـــــــَال  )٢٥٣(     َوأَنـــــــــُه بـَلـــــــــَغ َم
  

  بِـــــــــــــــــِه وَُكـــــــــــــــــل َمـــــــــــــــــا ِإلَْيـــــــــــــــــِه أُنْـــــــــــــــــزَِال   
ــــى )٢٥٤(   ــــِد ادَع ــــِدِه َق ــــْن بـَْع ــــْن ِم ــــل َم   وَُك

  
ًة َفَكـــــــــــــــــاِذٌب ِفيَمـــــــــــــــــا ادَعـــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــو   نـُبُـ

َفـــــــــاقِ  )٢٥٥(   ْســـــــــِل بِاتـفـَْهـــــــــَو ِخَتـــــــــاُم الر  
  

ْطـــــــــــــَالقِ    ــــــــــــــَخْلِق َعَلـــــــــــــى اْإلِ   َوَأْفَضـــــــــــــُل اْل
  

  َمن هو أفضُل األُمِة بعَد َرسوِل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلَم، فصٌل في
 وِذكِر الصحابِة بَمحاسِنهم، والَكف عن َمساويهم وما َشَجَر بينهم

ـــــــــــــِفيقُ  )٢٥٦( ــــــــــــــَخِليَفُة الش ـــــــــــــَدُه اْل   َوبـَْع
  

ـــــــــــــــــديقُ    ـــــــــــــــــِة الص ـــــــــــــــــَم نَِقيـــــــــــــــــُب اْألُم   نِْع
  َذاَك رَِفيــــُق اْلُمْصــــَطَفى ِفــــي اْلَغــــارِ  )٢٥٧(  

  
  َشـــــــــــــــــــــْيُخ اْلُمَهـــــــــــــــــــــاِجرِيَن َواْألَْنَصـــــــــــــــــــــارِ   
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ــــــــــَولى )٢٥٨(   َوْهــــــــــَو الــــــــــِذي بِنَـْفِســــــــــِه تـَ
  

ــــــــــــَولى   ـــــــــــــُهَدى تـَ   ِجَهــــــــــــاَد َمــــــــــــْن َعــــــــــــِن اْل
ـــــابِ  )٢٥٩(   ـــــَال اْرتَِي ـــــي اْلَفْضـــــِل ِب ـــــِه ِف   ثَانِي

  
ــــــــــــــــــــــَوابِ    ــــــــــــــــــــــاِطُق بِالصــــــــــــــــــــــادُِع الن الص  

ــا َحْفــٍص ُعَمــرْ  )٢٦٠(   ــْهَم أََب ــِه الش   َأْعِنــي ِب
  

   ــــــــــد ــــــــــاَهَر ال ــــــــــْن َظ ــــــــــوِيَم َوَنَصــــــــــرْ َم   يَن اْلَق
  الصــــــارَِم اْلُمْنِكــــــي َعَلــــــى اْلُكفــــــارِ  )٢٦١(  

  
  َوُموِســــــــــــــَع اْلُفتُــــــــــــــوِح ِفــــــــــــــي اْألَْمَصــــــــــــــارِ   

  ثَـــــــــــالِثـُُهْم ُعْثَمـــــــــــاُن ُذْو النـــــــــــورَْينِ  )٢٦٢(  
  

  ُذْو الْـــــــــــــــِحْلِم َوالْـــــــــــــــَحَيا ِبَغْيــــــــــــــِر َمـــــــــــــــْينِ   
ـَـــــــ )٢٦٣(   ــــــــْرآنِ ـبـ   ْحُر اْلُعُلــــــــوِم َجــــــــاِمُع اْلُق

  
ـــــــــــــُه اْســـــــــــــَتَحْت    ـــــــــــــُك الرْحــــــــــــــَمنِ ِمْن   َمَالِئ

  بَـــــــــــاَيَع َعْنـــــــــــُه َســـــــــــيُد اْألَْكـــــــــــَوانِ  )٢٦٤(  
  

َعــــــــــــــــــِة الرْضــــــــــــــــــَوانِ    ــــــــــــــــــي بـَيـْ ــــــــــــــــــِه ِف ِبَكف  
ـــــِر الرُســـــلِ  )٢٦٥(   ـــــُن َعـــــم َخْي ـــــُع اْب   َوالراِب

  
ـــــــي   ـــــــْدِر اْلَعِل ــــــــَحق َذا اْلَق ـــــــاَم اْل َم ـــــــي اْإلِ   َأْعِن

  ُمِبيـــــــــــَد ُكـــــــــــل َخـــــــــــارِِجي َمـــــــــــاِرقِ  )٢٦٦(  
  

   رَاِفِضـــــــــــــــــي ِخـــــــــــــــــب فَاِســـــــــــــــــقِ  وَُكـــــــــــــــــل  
  َمــــــْن َكــــــاَن ِللرُســــــوِل ِفــــــي َمَكــــــانِ  )٢٦٧(  

  
  َهـــــــــــاُروَن ِمـــــــــــْن ُموَســـــــــــى بِـــــــــــَال ُنْكـــــــــــَرانِ   

َقـــــْد قَــــــدْمُت َمــــــا )٢٦٨(   ٍة فـَ َال ِفـــــي نـُبُـــــــو  
  

ــــــــِلَما   ــــــــن َس ــــــــوِء َظ ــــــــْن ُس ــــــــْن ِم ــــــــي ِلَم   َيْكِف
ــــــــــَرهْ  )٢٦٩(   ــــــــــوَن اْلَعَش ُل ُة اْلُمَكمــــــــــت فَالس  

  
ـــــــــــــَررَهْ      َوَســـــــــــــائُِر الصـــــــــــــْحِب اْلِكـــــــــــــَراِم اْلبَـ

  َوَأْهـــُل بـَْيـــِت اْلُمْصـــَطَفى اْألَْطَهــــارُ  )٢٧٠(  
  

ــــــــــــــــــــــــارُ    ــــــــــــــــــــــــاَدُة اْألَْخَي ــــــــــــــــــــــــاِبُعوُه الس   َوَت
ـــــــْم ِفـــــــي ُمــــــــْحَكِم اْلُقـــــــْرآنِ  )٢٧١(     َفُكلُه

  
ـــــــــــــــَوانِ    ـــــــــــــــاِلُق اْألَْك ـــــــــــــــْيِهْم َخ ـــــــــــــــى َعَل َن   أَثـْ

ــــــالِ  )٢٧٢(   ـــــــَحِديِد َواْلِقَت ــــــْتِح َواْل ــــــي اْلَف   ِف
  

ـــــــــــــــــــــِخَصالِ    ــــــــــــــــــــا بَِأْكَمــــــــــــــــــــِل اْل )١(َوَغْيرَِه
   

  

                                                 

  :البيُت يف َموِضٍع من معارج الَقبول هكذاوَقع هذا  )١(
 واَحلْشِر والتوبَِة واألنـَْفالِ ... يف اْلَفْتِح َوالْـَحِديِد َواْلِقَتالِ 
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ـــــــِجيلِ َكــــــذَ  )٢٧٣( ْن ــــــْورَاِة َواْإلِ ــــــي التـ   اَك ِف
  

ـــــــــــــــــــــُة التـْفِصـــــــــــــــــــــيلِ      ِصـــــــــــــــــــــَفاتـُُهْم َمْعُلوَم
ــــــــارِ  )٢٧٤(   ــــــــي ُســــــــنِة اْلُمْخَت   َوِذْكــــــــُرُهْم ِف

  
ــــــْمِس ِفــــــي اْألَْقطَــــــارِ    َر الش   قَــــــْد َســــــاَر َســــــيـْ

ــا َجــَرى )٢٧٥(   ــُكوُت َواِجــٌب َعمالس ثُــم  
  

  
  

ــــــــــدرَا ــــــــــْد ُق ــــــــــا َق ــــــــــِل َم ــــــــــْن ِفْع ــــــــــنَـُهُم ِم   بـَيـْ
  )٢٧٦(  َــــــــــــــَفُكـــــــــــــــل ــــــــــــــابُ ـُهْم ُمـْجتـ   ِهٌد ُمَث

  
ـــــــــــــــــــــــابُ    َوِخــــــــــــــــــــــــْطُؤُهْم يـَْغِفـــــــــــــــــــــــُرُه اْلَوه  

  
  في ُوجوِب التمسِك بالِكتاِب والسنِة،: خاتمةٌ 

 جوِع عنَد االخِتالِف إليهما؛ فما خاَلَفهما فهو َردوالر 

ـــْعِي َأْن يَــــْجَتِمَعا )٢٧٧( ـــْرُط قـَبُـــوِل الس   َش
  

  َعــــــــــــــــــاِفيــــــــــــــــــِه ِإَصــــــــــــــــــابٌَة َوِإْخــــــــــــــــــَالٌص مَ   
  ِللـــــــــــــِه َرب اْلَعـــــــــــــْرِش َال ِســـــــــــــَواهُ  )٢٧٨(  

  
ـــــــــــــــْرِع الــــــــــــــِذي اْرَتَضـــــــــــــــاهُ    ُمَواِفــــــــــــــَق الش  

  وَُكــــــــــل َمــــــــــا َخــــــــــاَلَف ِلْلــــــــــَوْحيَـْينِ  )٢٧٩(  
  

  فَِإنــــــــــــــــــــــــــــــــُه َرد ِبَغْيــــــــــــــــــــــــــــــــِر َمــــــــــــــــــــــــــــــــْينِ   
ــــــِه الِخــــــَالُف ُنِصــــــَبا )٢٨٠(   ــــــا ِفي ــــــل َم   وَُك

  
ــــــــــــــــــــَردُه ِإلَْيِهَمــــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــــْد َوَجبَــــــــــــــــــــا     فـَ

يُن ِإنــــــــــــَما أَ  )٢٨١(   ْقــــــــــلِ فَالــــــــــد تَــــــــــى بِالنـ  
  

  لَــــــــــــــْيَس بِاَالْوَهــــــــــــــاِم َوَحــــــــــــــْدِس اْلَعْقــــــــــــــلِ   
  
 الَخاتَِمةُ 

ــــــــتُ  )٢٨٢( تَـَهْي ــــــــِد انـْ ــــــــا َق ــــــــى ُهَن ــــــــم ِإَل   ُث
  

  )١(َجْمِعِه ُعِنْيــــــــــــــــــتُ ـَوتَـــــــــــــــــم َمـــــــــــــــــا بـِـــــــــــــــــ  
ْيُتُه ِبُســـــــــــــــلِم اْلُوُصـــــــــــــــولِ  )٢٨٣(   َســــــــــــــــم  

  
  ِإلَــــــــــــــــى َســــــــــــــــَما َمَباِحــــــــــــــــِث اْألُُصــــــــــــــــولِ   

ــــــــى اْنِتَهــــــــائِ  )٢٨٤(   ـــــــــَحْمُد ِللــــــــِه َعَل   يَواْل
  

  َكَمــــــــــا َحِمــــــــــْدُت اللــــــــــَه ِفــــــــــي اْبتِــــــــــَداِئي  
  

                                                 

 .اْعتَـنَـْيُت لكان أحسن؛ ليناسب ما يف الشطر األول: لو أن الناظم قال )١(
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  َأْســــــــــــــــأَلُُه َمْغِفــــــــــــــــَرَة الــــــــــــــــذنُوبِ  )٢٨٥(
  

ـــــــــــــــــــــــوبِ    َر ِلْلُعُي ـــــــــــــــــــــــتـْ َجِميِعَهـــــــــــــــــــــــا َوالس  
ـــــــــَدا )٢٨٦(   ـــــــــَالُم أََب ـــــــــَالُة والس الص ُـــــــــم   ث

  
ـــــــــَدا   ُســـــــــوَل اْلُمْصـــــــــَطَفى ُمَحمتـَْغَشـــــــــى الر  

ـــــــــــــم َجِميـــــــــــــَع َصـــــــــــــْحِبِه َواْآللِ  )٢٨٧(     ُث
  

  ِة اْألَبْـــــــــــــــــــــــــَدالِ الســـــــــــــــــــــــــاَدِة اْألَئِمـــــــــــــــــــــــــ  
  تَــــــــــــُدوُم َســــــــــــْرَمًدا بِــــــــــــَال نـََفــــــــــــادِ  )٢٨٨(  

  
  َمـــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــَرِت اْألَْقـــــــــــــــــَالُم بِاْلِمـــــــــــــــــَدادِ   

  ثُـــــــــــم الـــــــــــدَعا َوِصـــــــــــيُة اْلُقـــــــــــراءِ  )٢٨٩(  
  

ـــــــــــِتثْـَناءِ    ـــــــــــا اْس ـــــــــــِر َم ـــــــــــْن َغْي ـــــــــــيِعِهْم ِم   َجِم
َياتـَُهـــــا  )٢٩٠(   ــــــُجملِ ) ُيْســـــرٌ (أَبـْ   )١(ِبَعـــــد اْل

  
ـــــــــُخَها    ــــــــَرانُ (تَْأرِي ــــــــافْـهَ ) اْلُغْف   ْم َوادُْع لِــــــــيَف

  

                                                 

  :جاء َشْطُر هذا البيت يف َمَعارِج الَقُبول هكذا )١(
 ...فاعِقِل ) ُيْسرٌ (ْقُصوُد أبْياُا امل



 

 

  

  
  
  

  َمنظومةُ 
  ُسلَِّم الُوصوِل إلى َمباِحِث ِعْلِم اُألصولِ 

  )صلَّى اهللا عليه وسلَّم(في َتوحيِد اِهللا واتِّباعِ الرَّسوِل 

مِة حافِظ بِن أحمَد الَحَكميِّ    للشيخِ العالَّ

  
  تعليُق 

افِ  القادرِ  عبدِ  بنِ  ويِّ لَ عَ  قَّ   السَّ
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  يمبسم اهللا الرحمن الرح

ـــــــــــــَدُأ بِاْســـــــــــــِم اللـــــــــــــِه ُمْســـــــــــــَتِعيَنا  )١(   أَْب
  

  رَاٍض بِــــــــــــــــــــــــــــِه ُمــــــــــــــــــــــــــــَدبـًرا ُمِعيَنــــــــــــــــــــــــــــا  
  َوالْــــــــــــــَحْمُد ِللـــــــــــــِه َكَمـــــــــــــا َهـــــــــــــَدانَا  )٢(  

  
  ِإلَــــــــــــــــى َســــــــــــــــِبيِل الْـــــــــــــــــَحق َواْجَتَبانَــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــُكُرهْ   )٣(     َأْحَمــــــــــــــــُدُه ُســــــــــــــــْبَحانَُه َوَأْش
  

ـــــــــــــتَـْغِفُرهْ    ـــــــــــــي َأْس ـــــــــــــاِوي َعَمِل ـــــــــــــْن َمَس   َوِم
ـــــــــــِل الرَضـــــــــــاَوأَ   )٤(   ـــــــــــى نـَْي ـــــــــــَتِعيُنُه َعَل   ْس

  
  َوَأْســــــــــــــــَتِمد ُلْطَفــــــــــــــــُه ِفيَمــــــــــــــــا َقَضـــــــــــــــــى  

  َوبـَْعــــــــــــُد ِإنــــــــــــي بِــــــــــــاْلَيِقيِن َأْشــــــــــــَهدْ   )٥(  
  

ـــــــــــــــــدْ    ْخـــــــــــــــــَالِص َأْن َال يـُْعَب   َشـــــــــــــــــَهاَدَة اْإلِ
ـــــــــرْحَمنِ   )٦(   ـــــــــَوى ال ـــــــــْأُلوٌه ِس ــــــــــَحق َم   بِاْل

  
ـــــــْن نـُْقَصـــــــانِ    ـــــــٍب َوَع ـــــــْن َعْي ـــــــل َع ـــــــْن َج   َم

                                                   

راٍض ]. ٥: الفاحتة[ �ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعنيُ �: أبدأُ باسم اهللا طالًبا منه العوَن، كما قال تعاىل: أي )١(
َماِء ِإَىل اَألْرضِ �: بتدبِري اهللا يل وإعانِته إياي، وقد قال اهللاُ تعاىل ُر اَألْمَر ِمْن الس٥: السجدة[ �يَُدبـ.[  

مبعىن الشكِر، لكنه أعم منه من ِجهِة أسبابه اليت يَقُع عليها؛ فإنه يكون على مجيع الصفات،  الحمدُ  )٢(
 �َوُقِل احلَْْمُد لِلهِ �: والشكُر ال يكون إال على اإلحساِن، وقد أَمَرنا اهللا َعز وَجل أْن َحنمَده بقوله

  ]. ١١١: اإلسراء[
  .اصطفانا واختاَرنا: أي انا،واجَتب

: قولُه تعاىل: ، ودليُل االستغفار]١٥٢: البقرة[ �َواْشُكُروا ِيل َوال َتْكُفُرونِ �: قولُه تعاىل: َدليُل الشكر )٣(
  ].١٩٩: البقرة[ �َواْستَـْغِفُروا اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ �
اللُه َلِطيٌف �ما قَضى وقدر، ولطُفه سبحانه إحسانُه وبِره؛ أطلُب منه أن يَرزَُقين ُلطَفه يب في: أي )٤(

  ].١٩: الشورى[ �ِبِعَباِدهِ 
  .هي شهادة أْن ال إلَه إال اهللاُ وأن ُحممًدا رسوُل اهللا :شهاَدة اإلخالص )٥(
استحقاُق العبادة لغري  ال معبوَد حبق إال اُهللا عز وجل، وهناك آهلٌة ُعبدت بباطٍل؛ فاملنفي هو: أي )٦(

  .اِهللا، ال ُوقوُعها
  .واهللاُ قد َجل وَعُظَم يف صفاته عن العيِب والنقصان، ومها لفظان مرتادفان
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ـــــــــــــــــَدا  )٧( ـــــــــــــــــِه ُمَحم ـــــــــــــــــَر َخْلِق   َوَأن َخيـْ
  

نَـــــــــــــاِت َواْلـــــــــــــــُهَدى   َمـــــــــــــْن َجاَءنَـــــــــــــا بِاْلبَـيـ  
  َرُســــــــــــولُُه ِإلَــــــــــــى َجِميــــــــــــِع اْلَخْلــــــــــــقِ   )٨(  

  
   وِر واْلُهـــــــــــــــَدى َوِديـــــــــــــــِن اْلَحـــــــــــــــقبِـــــــــــــــالن  

  َصـــــــــــــلى َعَلْيـــــــــــــِه رَبـَنـــــــــــــا َوَمــــــــــــــجَدا  )٩(  
  

  ا َســـــــــــــــْرَمَداًـ َواْآلِل َوالصـــــــــــــــْحِب َدَوامـــــــــــــــ  
  َوبـَْعـــــُد َهـــــَذا الـــــنْظُم ِفـــــي اْألُُصـــــولِ   )١٠(  

  
َهَج الرُســـــــــــــــــــــــولِ    ـــــــــــــــــــــــنـْ   ِلَمـــــــــــــــــــــــْن َأرَاَد َم

ــــــــد لِــــــــي  )١١(   ــــــــأَلَِني ِإيــــــــاُه َمــــــــْن َال ُب   َس
  

  ِمــــــــــــــــِن اْمِتثَــــــــــــــــاِل ُســــــــــــــــْؤِلِه اْلُمْمَتثَــــــــــــــــلِ   
ـــْع ِإْشـــَفاِقي  )١٢(   ـــْع َعْجـــِزي َوَم ـــُت َم   فـَُقْل

  
ـــــــــــــــاِقي   ـــــــــــــــِديِر اْلَب ـــــــــــــــى اْلَق   ُمْعَتِمـــــــــــــــًدا َعَل

  

                                                 

)٧(  ِلَما رواه الُبخاري )ُد ولِد آَدَم يَوَم الِقيامةِ : ((واللفظ له ) ٢٢٧٨(وُمْسِلٌم  ،) ٣٣٤٠أَنَا سي((  .  
يًعاُقْل يَ �: لقولـه تعاىل )٨( ، وِلَما رواه الُبخاري ]١٥٨: األعراف[ �ا أَيـَها الناُس ِإين َرُسوُل اللِه إِلَْيُكْم مجَِ
َعُث إىل َقوِمه خاصًة وبُِعثُت إىل الناِس عامةً : ((وغريُه )٣٣٥(   )).وكاَن النيب يـُبـْ
، وصالُة اهللا على ]٥٦: األحزاب[ �وَن َعَلى النِيب ِإن اللَه َوَمالِئَكَتُه ُيَصل �: كما يف قولِـه تعاىل )٩(

  .ثناُؤه عليه يف املأل األعلى: عبِده
  .هو التكرُمي والتشريُف والتعظيمُ  :والتمجيدُ 

هم أهُل بيِته من َقرابِته وأزواِجه وذريِته ممن آَمن به واتبع منهَجه، وسيأيت الكالُم عنهم يف  :وآُل محمدٍ 
 ).٢٧٠(البيت رقم 
  .أو َلِقَيه ُمؤمًنا به، وماَت على ذلك َرَأى النيب صلى اهللا عليه وسلمْمجع صحايب، وهو َمن  :والصحبُ 
  .هو الدائُم الطويل :والسرمدُ 

  .صلى اهللاُ عليه وعلى آلِه وَصْحِبه صالًة دائمةً : واملعىن
  .عقيدةأصول الدين، وهي مسائُل التوحيد وال: ، أيفي اُألصول )١٠(
)١١(  رمحهما اهللاُ تعاىل-يعين به شيَخه الشيخ عبَد اهللا القرعاوي.  
َقى َوْجُه رَبكَ �: ِمن ِصفاِت اهللا تعاىل؛ قال سبحانه :الَبقاءُ  )١٢( ، والباقي ليس ِمن ]٢٧: الرمحن[ �َويـَبـْ

  .أمسائِه تعاىل
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  قدمةمُ 
  تُعرف العبَد بما ُخِلَق لـه، وبأوِل ما فـََرَض اهللاُ تعالى عليه، وبما
  َأَخَذ اهللاُ عليه به الِميثاَق في َظهِر أبيه آَدَم، وبما هو صاِئٌر إليه

  ِاْعَلــــــــْم بِــــــــَأن اللــــــــَه َجــــــــل َوَعــــــــَال   )١٣(
  

ـــــــــــَخْلَق ُســــــــــًدى َوَهَمــــــــــَال    ــــــــــُرِك اْل   لَـــــــــــْم يـَتـْ
ـــــــــ  )١٤(   ـــــــــُدوهُ بَـــــــــْل َخَل ــــــــــَخْلَق لِيَـْعُب   َق اْل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة يـُْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِدوهُ    لَـِهيـ   َوبِــاْإلِ

  َأْخـــَرَج ِفيَمـــا قَـــْد َمَضـــى ِمـــْن َظْهـــرِ   )١٥(  
  

   رَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيـآَدَم ُذر  
  َوَأَخــــــــــَذ اْلَعْهـــــــــــَد َعَلـــــــــــْيِهْم أَنـــــــــــهُ   )١٦(  

  
ــــــــــــــــــــــَرهُ      َال َرب َمْعبُــــــــــــــــــــــوٌد بـــــــــــــــــــــــَِحق َغيـْ

ــــــَذا رُ   )١٧(   ــــــَد َه ــــــْد َأْرَســــــَال َوبـَْع ــــــَلُه َق   ْس
  

ـــــــــــــــَزَال    ـــــــــــــــاَب أَنـْ ــــــــــــــــَحق اْلِكَت ــــــــــــــــُهْم َوبِاْل   َل
                                                   

؛ قال اهللا تعاىلُمهمًال غَري مأموٍر وال من: مبعًىن واحد، أي :ُسًدى، وهمًال  )١٣( َأَحيَْسُب اِإلنَساُن �: هي
َرَك ُسًدى   ].٣٦: القيامة[ �َأْن يـُتـْ

ال يَعُبدوا : أي: ، ويُفرِدوه]٥٦: الذاريات[ �لِيَـْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُت اجلِْن َواِإلنَس ِإال �: لقولِـه تعاىل )١٤(
  .أحًدا سواه

َك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذريـتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم َوِإْذ َأَخَذ َرب �: لقولِـه تعاىل )١٦ ،١٥(
َا َأْشَرَك آبَاُؤنَا * أََلْسُت بَِربُكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا أَْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة إِنا ُكنا َعْن َهَذا َغاِفِلَني  أَْو تـَُقوُلوا ِإمن

 �وََكَذِلَك نـَُفصُل اآليَاِت َوَلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ * وَُكنا ُذريًة ِمْن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن  ِمْن قـَْبلُ 
  .]١٧٤ -١٧٢: األعراف[

اَق ِمن َظْهِر آَدَم أَخَذ اُهللا تباَرك وتعاىل امليث: ((وِلَما صح عن رسوِل اهللا صلى اُهللا عليه وسلَم ِمن قوله
، مث كلمهم  - َعَرفةَ : أي-" نُعمان" ـبـ رٍة َذَرأها، فَنثَرهم بني يديه كالذُذري قالقـُُبًال فَأخرََج ِمن ُصلِبه ُكل ، :
)) املْسند((، وأمحد يف )١١١٩١)) (السنن الكربى((رواه النَسائي يف )) اآلية} ...أََلْسُت بِرَبُكمْ {
  .وغريمها )٢٤٥٥(

  

َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم �: ، كما يف قولِه تعاىلوبعَد هذا العهِد وامليثاِق أرسل اُهللا تعاىل ُرسَله: أي )١٨، ١٧(
  ].٢٥: فاطر[ �بِاْلبَـيـَناِت َوبِالزبُِر َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنريِ 
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  ِلَكـــــــــْي بِـــــــــَذا اْلَعْهـــــــــِد يُـــــــــذَكُروُهمُ   )١٨(
  

  َويـُْنِذُروُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم َويـَُبشُروُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   
ــــٌة لِلنــــاِس بَـــــلْ  )١٩(   َكــــْي َال َيُكــــوَن ُحج  

  
ــــــــــــــٍة َعــــــــــــــز َوَجــــــــــــــلّْ    ــــــــــــــِه َأْعَلــــــــــــــى ُحجِلل  

  )٢٠(   قْـُهْم بِــــــــَال ِشــــــــَقاقِ َفَمــــــــْن ُيَصــــــــد  
  

ـــــــــــــــــاقِ    ـــــــــــــــــَذِلَك اْلِميَث ـــــــــــــــــى ِب ـــــــــــــــــْد َوَف َق   فـَ
ـــــــَذاِب النـــــــارِ   )٢١(   ـــــــْن َع ـــــــاٍج ِم   َوَذاَك َن

  
  َوَذلِـــــــــــــــَك الْـــــــــــــــَواِرُث ُعْقبَـــــــــــــــى الـــــــــــــــدارِ   

بَا  )٢٢(   َوَمــــــــْن بِـــــــــِهْم َوبِاْلِكتَــــــــاِب َكــــــــذ  
  

َـــــــــــــــــــــا   ب ـــــــــــــــــــــُه َواْإلِ ْعـــــــــــــــــــــَراَض َعْن   َوَالزََم اْإلِ
َــــــــاِقٌض ِكــــــــَال   )٢٣(   ــــــــَذاَك ن ــــــــَدْينِ َف    اْلَعْه

  
  ُمْســــــــــــتَـْوِجٌب ِلْلِخــــــــــــْزِي ِفــــــــــــي الــــــــــــدارَْينِ   

  
  

  

                                                 
  

وَن لِلناِس َعَلى اللِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن اللُه ُرُسًال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال َيكُ �: قال اُهللا تعاىل )١٩(
  ].١٦٥: النساء[ �َعزِيزًا َحِكيًما

وامليثاُق هو العهُد الذي سَبقِت اإلشارُة إليه يف البيت . بال َتكذيٍب أو ُخماَلفةٍ : ، أيبال ِشقاقِ  )٢٠(
  .الساِدَس َعشرَ 

ار )٢١( ةُ : ُعقبى الدارِ �:  قولِـه تعاىلكما يف. اجلَن ٢٤: الرعد[ �َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الد.[  
 �َوالِذيَن َكَفُروا َعما أُْنِذُروا ُمْعرُِضونَ �: اإلباُء، وهو االمتناُع؛ قال اُهللا تعاىل: ، أياإلبا )٢٢(
  .]٣ :األحقاف[
  .هللاُ عليهم، الذي سَبق ذِكرُه يف البيت السادَس َعشرَ امليثاُق الذي أَخذه ا :العهُد األول )٢٣(

ما جاءْت به الرسُل من جتديد امليثاق األول وإقامِة اُحلجة، وهو ما سَبق ذِكرُه يف البيت  :والعهد الثاني
  .السابَع َعشرَ 

بَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه َوأَتْـ �يف الدنيا واآلِخرة؛ : ، أيمستوجٌب للِخزي في الدارينفَمن كان هذا حاَله فهو 
نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمْن اْلَمْقُبوِحنيَ  ٤٢: القصص[ �الد.[  
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  ،فصٌل في َكوِن التوحيِد يَنقِسُم إلى نوَعينِ 
  وهو توحيُد المعرفِة واإلثباتِ : وبياِن النوِع األولِ 

ــــــــــــــدِ   )٢٤( ــــــــــــــى اْلَعِبي ــــــــــــــٍب َعَل   َأوُل َواِج
  

ـــــــــــــــــــــــدِ    ـــــــــــــــــــــــُة الرْحــــــــــــــــــــــــَمِن بِالتـْوِحي   َمْعرَِف
ـــــمُ  ِإذْ   )٢٥(   ـــــْر َأْعَظ ـــــل اْألََواِم ـــــْن ُك ـــــَو ِم   ُه

  
  َوُهــــــــــــــَو نـَْوَعــــــــــــــاِن أَيَــــــــــــــا َمــــــــــــــْن يـَْفَهــــــــــــــمُ   

ــــــَال   )٢٦(   ــــــل َوَع ــــــرب َج ــــــاُت َذاِت ال َب   ِإثـْ
  

  َأْســــــــــــَمائِِه اْلُحْســــــــــــَنى ِصــــــــــــَفاتِِه اْلُعلَــــــــــــى  
  َوأَنـــــــــُه الـــــــــرب اْلَجِليـــــــــُل اْألَْكبَــــــــــرُ   )٢٧(  

  
  اْلــــــــــــــــــــــــَخاِلُق اْلَبـــــــــــــــــــــــاِرُئ َواْلُمَصـــــــــــــــــــــــورُ   

ــــــــَخَالِئقِ   )٢٨(     بَـــــــاِري اْلبَـَرايَـــــــا ُمْنِشـــــــُئ اْل
  

  ُمْبــــــــــــــــــِدُعُهْم بِــــــــــــــــــَال ِمثَــــــــــــــــــاٍل َســــــــــــــــــاِبقِ   
  اْألَوُل اْلُمْبــــــــــــِدي بِــــــــــــَال اْبِتـــــــــــــَداءِ   )٢٩(  

  
ـــــــــــــــــاءِ    ـــــــــــــــــَال انِتَه ـــــــــــــــــاِقي ِب   َواْآلِخـــــــــــــــــُر اْلَب

ِــــــــي  )٣٠(     اْألََحــــــــُد اْلَفــــــــْرُد اْلَقِديـــــــــُر اْألَزَل
  

ــــــــــــــْيِمنُ    ــــــــــــــر اْلُمَه ــــــــــــــَمُد اْلبَـ ــــــــــــــي الص   اْلَعِل
                                                   

  ].١٩: حممد[ �اللهُ  فَاْعَلْم أَنُه َال إَِلَه ِإال �: لقوله تعاىل )٢٤(
  .توحيد اإلهلية :انيوالث. توحيد الربوبية، واألمساء والصفات :األولوهذا التوحيُد نوعان؛  )٢٥(
َر اللِه أَْبِغي َربا َوُهَو َرب ُكل �: هذا هو النوع األول من نوَعي التوحيد، ودليُله قولُه تعاىل )٢٦( ُقْل أََغيـْ

  ].١٨٠: األعراف[ �َولِلِه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن فَاْدُعوُه َِا�: ، وقولُه تعاىل]١٦٤: األنعام[ �َشْيءٍ 
  ].٢٤: احلشر[ �ُهَو اللُه اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُ �: هللاُ تعاىلقال ا )٢٧(
  .خالُِقهم بال نَظٍري أو شبيٍه سابقٍ : خاِلق املخلوقات بال ِمثاٍل سابٍق، أي: باري البرايا )٢٨(
للُه اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه ِإن َذِلَك َعَلى أَوَملَْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ ا�الذي يـُْبِدُئ اخللَق بال ابِتداٍء ألوليِته؛ : أي )٢٩(

 �ُهَو اَألوُل َواآلِخرُ �واآلِخر الذي ليس بَعَده َشيٌء بال انتهاٍء آلخريته؛ ]. ١٩: العنكبوت[ �اللِه َيِسريٌ 
  ].١: احلديد[
  .الذي ال ِضد وال نِد له: الَفْردُ  )٣٠(

 وال انتهاء آلخريته هو الذي ال ابتداء ألوليته،: األزلي.  
يُد الذي تَلجأُ إليه اخلالئق؛ : والصمدُ  ُه َأَحٌد �ِمن معانيه السَمدُ * ُقْل ُهَو اللُه الص٢- ١: اإلخالص[ �الل.[  

 طيُف بعباِده؛ : والبَـرِحيمُ �اللالر ُه ُهَو اْلبَـر٢٨: الطور[ �ِإن.[  
  =      ].٢٣: احلشر[ �سالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ ال�الرقيب واحلفيظ؛ : والُمَهْيِمنُ 

 



 ßÿÚ₣¿�Ùç‘₣ù]<�ÜĞ×ŽÂ<ŽoŽu^fÿÚ<±c<�Ùç‘ŁçÖ]<�Ü�×Ł‰<₣íÿÚç ٤٠< <

ــــــــــــانِ   )٣١( الش قـَْهــــــــــــٍر َوُعُلــــــــــــو ُعُلــــــــــــو  
  

  َجــــــــــــــل َعــــــــــــــِن اْألَْضــــــــــــــَداِد َواْألَْعــــــــــــــَوانِ   
ــــــــــــو َواْلَفْوِقيــــــــــــهْ   )٣٢(   ــــــــــــُه اْلُعُل   َكــــــــــــَذا َل

  
  َعلَــــــــــــــــــــى ِعبَــــــــــــــــــــاِدِه بِــــــــــــــــــــَال َكْيِفيــــــــــــــــــــهْ   

  َوَمـــــــــــــــــَع َذا ُمطِلـــــــــــــــــٌع ِإلَْيِهُمـــــــــــــــــو  )٣٣(  
  

  ِبِعْلِمــــــــــــــــــــــــــِه ُمَهــــــــــــــــــــــــــْيِمٌن َعَلْيِهُمــــــــــــــــــــــــــو  
ــــــــــــــــْرِب َواْلَمِعيــــــــــــــــهْ   )٣٤(     َوِذْكــــــــــــــــُرُه ِلْلُق

  
ــــــــــــــــــو َواْلَفْوِقيــــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــــِف ِلْلُعُل ــــــــــــــــــْم يـَْن   َل

هِ   )٣٥(   ــــــــــــــو ــــــــــــــي ُدنـُ ــــــــــــــي ِف   فَِإنــــــــــــــُه اْلَعِل
  

هِ    ــــــــــــو ــــــــــــي ُعُل ــــــــــــُب َجــــــــــــل ِف ــــــــــــَو اْلَقرِي   َوْه
ــــــــــــــامُ   )٣٦(   ــــــــــــــَال يـََن ــــــــــــــي َوقـَيــــــــــــــوٌم َف   َح

  
  َوَجــــــــــــــــــــــــــل َأْن ُيْشــــــــــــــــــــــــــِبَهُه اْألَنَــــــــــــــــــــــــــامُ   

                                                   

  .]٢٨٤: البقرة[ �َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ � :الَقدير= 
 ].٢٥٥: البقرة[ �َوُهَو اْلَعِلي اْلَعِظيمُ � :الَعليّ 

 َل، واآلِخَر، واألحَد،: واعلم أنَر، واألوواخلالَق، والبارَِئ، واملصو ، بالر  ، َمَد، والبَـروالقديَر، والص
  .واملهيمَن، والَعلي؛ كلها من أمساِء اهللا تعاىل

ا ذُكرت من باب : أما اجلَليل، واألكرب، واملبدئ، والباقي، والَفْرد، واألزيل؛ فهي ليسْت من أمسائه تعاىل، إمن
 .باِب األمساء والصفات اإلخباِر عنه عز وجل، وهذا جائٌز؛ إذ باُب اإلخباِر أوسُع ِمن

  :ُعلو اِهللا تعاىل ثالثُة أنواع )٣١(
  ].١٨: األنعام[ �َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ �: دليُله قولُه تعاىل ،ُعلو قـَْهر: األول

  .ُعلو الشأن يف ِصفاتِه وأفعالِه، واهللا َعز وَجل ال ِضد وال نِد وال ُمعَني له سبحانه: والثاني
َخيَاُفوَن َربـُهْم �: ُعلو الفوقية، وأدلته كثريٌة جدا يف الكتاب والسنة، وِمن ذلك قولُه تعاىل: والثالث )٣٢(

 ].٥٠: النحل[ �ِمْن فـَْوِقِهمْ 
  .)٧٤٢٠( رواه الُبخاري  )هللاُ ِمن َفوِق َسْبِع َمسَواتٍ َزوَجين ا: (وحديُث زينَب رِضي اهللاُ عنها

  .بل يُوَكُل ِعلُم ذِلك إىل اِهللا تعاَىل  ،َتكييفٍ ذلك بال  وجيُب إثباتُ 
َوُهَو �: قال سبحانه ، كماومع هذا الُعلو وهذه الفوقيِة؛ فهو سبحانَه ُمطِلٌع بِعلمه على َخْلِقه )٣٣(

  ].٤: احلديد[ �َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 
  .َمِعيُته، ال تـَْنِفي ُعُلوه وفـَْوِقيتهُقرُب اهللا و  )٣٤(
  .فهو ُسبحانَه الَعلي يف ُقربِه، والقريُب يف ُعلوه )٣٥(
  ].٢٥٥: البقرة[ �ُهَو احلَْي اْلَقيوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْومٌ  اللُه ال إَِلَه ِإال �: كما يف آية الكرسي )٣٦(

  ].١١: الشورى[ �لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ �ْلَق، وال يُشِبُهه اخللُق؛ فهو ُسبحانَه ال ُيشِبُه اخلَ 
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لُـــــــــ  )٣٧(   ُغ اْألَْوَهـــــــــاُم ُكْنـــــــــَه َذاتِـــــــــهِ َال تـَبـْ
  

  َوَال ُيَكيــــــــــــــــــــــُف اْلِحَجــــــــــــــــــــــا ِصــــــــــــــــــــــَفاتِهِ   
  بَــــــــــــاٍق فَــــــــــــَال يـَْفَنــــــــــــى َوَال يَِبيــــــــــــدُ   )٣٨(  

  
ـــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــُر َمـــــــــــــــــــا يُرِي   َوَال َيُكـــــــــــــــــــوُن َغيـْ

رَاَدهْ   )٣٩(   ــــــــــــــــــــــاْلَخْلِق َواْإلِ ــــــــــــــــــــــرٌِد ِب َف   ُمنـْ
  

  َوَحــــــــــــــــــــــــــاِكٌم َجــــــــــــــــــــــــــل ِبَمــــــــــــــــــــــــــا َأرَاَدهْ   
  َفْضــــــــــــِلهِ َفَمــــــــــــْن َيَشــــــــــــْأ َوفـَقــــــــــــُه بِ   )٤٠(  

  
  َوَمــــــــــــــــــــْن َيَشــــــــــــــــــــْأ َأَضــــــــــــــــــــلُه ِبَعْدلِــــــــــــــــــــهِ   

ــــــــــــــِعيدُ   )٤١(   َوالس ــــــــــــــِقي ُهُم الش   َفِمــــــــــــــنـْ
  

  َوَذا ُمَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌب َوَذا َطرِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   
  لِــــــــــــــــــِحْكَمٍة بَاِلغَـــــــــــــــــٍة َقَضـــــــــــــــــاَها  )٤٢(  

  
ــــــــــى اْقِتَضــــــــــاَها   ــــــــــتَـْوِجُب الْـــــــــــَحْمَد َعَل   َيْس

  )٤٣(   رــــــَرى َدبِيــــــَب الــــــذ   َوْهــــــَو الــــــِذي يـَ
  

   ــــــــْخرِ فــــــــي الظالص ــــــــْوَق ُصــــــــم   ُلَمــــــــاِت فـَ
ْخَفــــــــــــاتِ   )٤٤(     َوَســــــــــــاِمٌع َلْلَجْهــــــــــــِر َواْإلِ

  
  ِبَســـــــــــــــــــــْمِعِه اْلَواِســـــــــــــــــــــِع ِلْألَْصــــــــــــــــــــــَواتِ   

                                                   

ال يستطيُع أحٌد أن يَتوهَم أو يتخيل حقيقَة ذاتِه، وال أن يَُكيَف العقُل ِصفاتِه سبحانه؛ فال : أي )٣٧(
  .كما جاءتْ   يَعَلُم كيف هو إال هو؛ فالواجُب علينا اإلمياُن به وبأمسائِه وِصفاتِه، وإمراُرها

َقى َوْجُه رَبَك ُذو اجلَْالِل َواِإلْكرَامِ �: قال اهللاُ تعاىل )٣٨(   ].٢٧: الرمحن[ �َويـَبـْ
  ].١٦: الربوج[ �فـَعاٌل ِلَما يُرِيدُ �: وقال

ُر اللهِ �: ، كما قال اهللا تعاىلُمنفرٌِد بالَخلقِ  )٣٩( كما قال   ،، وباإلرادةِ ]٣: فاطر[ �َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
  ].١: املائدة[ �ِإن اللَه َحيُْكُم َما يُرِيدُ �: تعاىل

: األعراف[ �َمْن يـَْهِد اللُه فَـُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل َفُأْوَلِئَك ُهْم اْخلَاِسُرونَ �: قال اُهللا تعاىل )٤٠(
١٧٨.[  

ُهْم َشِقي َوَسِعيدٌ �: كما قال اهللاُ تعاىل )٤١( شقاُء والسعادُة والُقرب والطْرد؛ كل ، وال]١٠٥: هود[ �َفِمنـْ
  .ذلك بَعْدلِه وِحكمته وَفْضِله ُسبحانَه

ا هو ُمقتَضى ِحكمِته، وُموِجُب رُبوبيِته وهو سبحانه : أي )٤٢( ما مَضى يف الَبيتِني السابقِني إمن إن
  .َيستِحق اَحلْمَد على ُمقتَضى ِحكمِته وَمجيِع أْفعالِه

: ، وقوله]١١: الشورى[ �َوُهَو السِميُع الَبِصريُ �: ِمن ِصفات اهللا تعاىل؛ لقوله :والَبَصرالرؤيُة  )٤٣(
  ].٤٦: طـه[ �ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى�
احلمُد ِهللا الذي َوِسَع َمسُْعه : ((يف َقوِل عاِئشَة رِضي اُهللا عنها ، كماواهللا َعز وَجل َيسَمُع بَسْمعٍ  )٤٤(

  ).٧٣٨٥(بعد حديث رقم  رواه الُبخاري تعليًقا)) اتَ صو األ
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ــــــــي  )٤٥( ــــــــا َخِف َــــــــَدا َوَم ــــــــا ب ــــــــُه ِبَم   َوِعْلُم
  

ــــــــــــــَخِفي   ــــــــــــــَجلي َواْل ـــــــــــــا بِاْل ـــــــــــــاَط ِعْلًم   َأَح
  َوْهـــــــــَو اْلَغنِـــــــــْي ِبَذاتِـــــــــِه ُســــــــــْبَحانَهُ   )٤٦(  

  
َعـــــــــــــــــــاَلى َشـــــــــــــــــــانُهُ َجـــــــــــــــــــل ثـَنَـــــــــــــــــــ     اُؤُه تـَ

ـــــــــــــهِ   )٤٧(   ـــــــــــــُه َعَلْي ـــــــــــــْيٍء ِرْزُق ـــــــــــــل َش   وَُك
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ      وَُكلَنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْفَتِقـــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ِإلَْي
ـــــــــَدُه َتْكِليَمـــــــــا  )٤٨(     َكلـــــــــَم ُموَســـــــــى َعْب

  
ـــــــــــــــــــَزْل بــِــــــــــــــــــ     َخْلِقِه َعِليَمـــــــــــــــــــاـَولَـــــــــــــــــــْم يـَ

ْحَصـــــــــاءِ   )٤٩(   ـــــــــِن اْإلِ ـــــــــل َع ـــــــــُه َج   َكَالُم
  

َفـــــــــــــــــــــــاِد َواْلَفَنـــــــــــــــــــــــاءِ    َواْلــــــــــــــــــــــــَحْصِر َوالنـ  
ــــَجرِ   )٥٠(   لَــــْو َصــــاَر َأْقَالًمــــا َجِميــــُع الش  

  
َعُة اَبـــــــــــُْحرِ    ــــــــــُر تـُْلَقــــــــــى ِفيــــــــــِه َســــــــــبـْ   َواْلَبْح

ــــــــــــــل آنِ   )٥١(   ــــــــــــــُه ِبُك ـــــــــــــــَخْلُق َتْكُتْب   َواْل
  

ـــــــــــْت َولَـــــــــــْيَس اْلَقـــــــــــْوُل ِمْنـــــــــــُه فَـــــــــــاِني   َن   فـَ
  َواْلَقـــــــــْوُل ِفـــــــــي ِكَتابِـــــــــِه اْلُمَفصـــــــــلْ   )٥٢(  

  
  زلْ بِأَنــــــــــــــــــــــــــــــُه َكَالُمــــــــــــــــــــــــــــــُه اْلُمنَـــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                   

لِتَـْعَلُموا أَن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر َوأَن �: قال تعاىل ،الِعلُم واإلحاطُة بُكل شيء: ومن ِصفاتِه )٤٥(
  ].٧: األعلى[ �َر َوَما َخيَْفىِإنُه يـَْعَلُم اجلَْهْ �، ]١٢: الطالق[ �اللَه َقْد َأَحاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلًما

} ِإن اللَه ُهَو اْلَغِين احلَِْميدُ {: قال تعاىل ،الِغَىن املطَلق؛ فال حيتاُج إىل شيءٍ : وِمن ِصفاتِه )٤٦(
  ].٢٦ :لقمان[
اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِين  يَا أَيـَها الناُس أَنـُْتْم اْلُفَقرَاُء ِإَىل �: قال سبحانه ، كماومجيُع اخلالِئق ُمفتِقرٌة إليه )٤٧(

َعَلى اللِه  َوَما ِمْن َدابٍة ِيف اَألْرِض ِإال �: قال ُسبحانَه ، كماومجيُعها رِزُقها عليه]. ١٥: فاطر[ �احلَِْميدُ 
  ].٦: هود[ �رِْزقـَُها

: قال تعاىل ، كماالَكالُم، وقد كلم موسى َتكليًما مسَِعه منه بدون واسطةٍ : وِمن ِصفاتِه سبحانه )٤٨(
  ].١٦٤: النساء[ �وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليًما�
ُقْل َلْو َكاَن �: قاَل تعاىل ، كماكالُمه سبحانَه ال ُميكُن إحصاُؤه وال َحْصرُه، وال يَنَفُد وال يَفَىن : أي )٤٩(

َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريب لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل أَْن تَنفَ    ].١٠٩: الكهف[ �َد َكِلَماُت َريب َوَلْو ِجئـْ
وَمع هذا هلا  -ِحربًا: أي - لو أن مجيَع أشجاِر األرِض ُجِعلت أقالًما، وُجعل البحُر ِمداًدا: أي )٥٠،٥١(

قبَل أن تَنَفَد كلماُت  اَألْحبُرِ ُء َسبعُة أحبٍر أُخرى، وُكِتبْت ا كلماُت اِهللا لَتكسرِت األقالُم، ونَِفد ما الَبحرِ 
َعُة َأْحبٍُر َما نَِفَدْت  ـَوَلْو أَن �: قاَل تعاىل ، كمااهللا َما ِيف اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلَبْحُر َميُدُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ

  ].٢٦: لقمان[ �َكِلَماُت اللِه ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
  

=  ،نزُل على نبيه صلى اهللاُ عليه وسلمَ أنه كالُم اِهللا امل: الكرميِ  القرآنِ  ُل احلق والصواُب يفوالقو : أي )٥٢(
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  َعَلى الرُسوِل اْلُمْصَطَفى َخْيِر اْلَوَرى )٥٣(
  

ِـــــــــــــــــــ     َمْخُلوٍق َوَال بِــــــــــــــــــــُمْفتَـَرىـلَـــــــــــــــــــْيَس بـ
  يـــــــــــــُْحَفُظ بِاْلَقْلــــــــــــِب َوبِاللَســــــــــــانِ   )٥٤(  

  
ـــــــــــــــــاْآلَذانِ    ـــــــــــــــــى َكَمـــــــــــــــــا ُيْســـــــــــــــــَمُع ِب َل   يـُتـْ

ــــــــــرُ   )٥٥(   ــــــــــِه يـُْنَظ ــــــــــَذا بِاَالْبَصــــــــــاِر ِإلَْي   َك
  

َـــــــــــــــــــــــــاِدي َخطـــــــــــــــــــــــــُه ُيَســـــــــــــــــــــــــ     طرُ َوبِاْألَي
ـــــــــــــهْ   )٥٦(   ـــــــــــــٌة َحِقيَق   وَُكـــــــــــــل ِذي َمْخُلوَق

  
ــــــــــــــــــــــــَخِليَقهْ      ُدوَن َكـــــــــــــــــــــــَالِم بَـــــــــــــــــــــــاِرِئ اْل

  َجلـــــــْت ِصـــــــَفاُت رَبـنَـــــــا الرْحــــــــَمنِ   )٥٧(  
  

ـــــــــــــِحْدثَانِ    ـــــــــــــَخْلِق َواْل   َعــــــــــــْن َوْصــــــــــــِفَها بِاْل
  فَالصْوُت َواْألَلْـَحاُن َصـْوُت اْلَقـاِري  )٥٨(  

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــو قـَ ُل ــــــــــــــــاِريَلِكنَمــــــــــــــــا اْلَمتـْ   ْوُل اْلَب

  َمــــــــــا قَالَــــــــــُه َال يـَْقبَــــــــــُل التْبــــــــــِديَال   )٥٩(  
  

ـــــــــــــــــيَال    ـــــــــــــــــُه ِق   َكـــــــــــــــــال َوَال َأْصـــــــــــــــــَدُق ِمْن
                                                   

: ، وقال]٦: التوبة[ �َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىت َيْسَمَع َكَالَم اللهِ �: تعاىل قال  كما= 
  . ]٢٣: اإلنسان[ �َنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تـَْنزِيًال ِإنا َحنُْن نـَزلْ �
ليس : -القرآن: أي-نزل على أفضِل َخْلِق اِهللا ُحممد بن عبِد اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم، وهوامل: أي )٥٣(

  .مبخلوٍق وال بـُمفرتًى
  :ن، وُيسَمُع باآلذانفهو ُحيَفظ بالقلِب، ويُتَلى باللسا )٥٤(

  ].٤٩: العنكبوت[ �َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيـَناٌت ِيف ُصُدوِر الِذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ �: قولُه: دليُل احلفظِ 
  .]١٦: القيامة[ �هِ  ُحتَرْك بِِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِ َال �: قولُه: ودليُل التالوِة باللسان
 �رِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىت َيْسَمَع َكالَم اللهِ َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمشْ �: قولُه تعاىل: ودليُل السمع باآلذانِ 

  ].٦: التوبة[
  .كما يف املصاِحف  ،ويُرى باألبصاِر، وُيكَتب باأليدي )٥٥(
  .خملوٍق  خملوقٌة، أما كالُم اِهللا فهو ُمنزٌل غريُ : القلب، واللسان، واألذن، والَبصر، واأليدي: وكل هذه )٥٦(
 �لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ �ِصفاِت اهللا َعز وَجل ليسْت ُحمَدثًة، وال َخملوقًة، وهي أَجل من ذلك؛ إن : أي )٥٧(
   .]١٨٠: الصافات[} ُسْبَحاَن رَبَك َرب اْلِعزِة َعما َيِصُفونَ { ،]١١: الشورى[
خملوٌق، أما املتلو وهو القرآُن  فالصوُت والرتتيل الذي به يُتَلى القرآُن ِمن صوِت القارِئ املخلوِق؛ )٥٨(

فَما مسَِعُت أحًدا أحسَن : ((الَرباِء بن َعاِزٍب رِضَي اُهللا عنه وعن. فهو من قوِل اِهللا الباري وغُري خملوقٍ 
  ).١٧٧(، ومسلم )٧٥٤٦(رواه البخاري  ))النيب صلى اهللاُ عليه وسلمَ : يعين ،منه -أو ِقراءةً -َصوتًا 

 �َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اللِه ِقيًال �: ، وقال]٦٤: يونس[ �ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اللهِ �: تعاىل قال اهللاُ  )٥٩(
  ].١٢٢: النساء[



 ßÿÚ₣¿�Ùç‘₣ù]<�ÜĞ×ŽÂ<ŽoŽu^fÿÚ<±c<�Ùç‘ŁçÖ]<�Ü�×Ł‰<₣íÿÚç ٤٤< <

ــِر اْلَمــَال   )٦٠(   َوَقــْد َرَوى الثـَقــاُت َعــْن َخْي
  

ــــــــــــــــــــــَال    ــــــــــــــــــــــز َوَجــــــــــــــــــــــل َوَع   بِأَنــــــــــــــــــــــُه َع
  ِفـــــي ثـُلُـــــِث اللْيـــــِل اْألَِخيـــــِر يـَْنـــــِزلُ   )٦١(  

  
ــــــــــــْن تَا   ــــــــــــْل ِم ــــــــــــوُل َه ــــــــــــلُ يـَُق ــــــــــــٍب فـَيُـْقِب   ِئ

  َهــــْل ِمــــْن ُمِســــيٍء طَالِــــٍب ِلْلَمْغِفــــَرهْ   )٦٢(  
  

  َيِجــــــــــــــــْد َكرِيًمــــــــــــــــا قَــــــــــــــــاِبًال ِلْلَمْعــــــــــــــــِذرَهْ   
َراِت َواْلَفَضـــــــــــاِئلْ   )٦٣(   ــــــــــــَخيـْ ــــــــــــَُمن بِاْل   ي

  
ــــــــــــاِئلْ    َوَيْســــــــــــتُـُر اْلَعْيــــــــــــَب َويـُْعِطــــــــــــي الس  

ـــــــــــْوَم اْلَفْصـــــــــــلِ   )٦٤(     َوأَنـــــــــــُه َيِجـــــــــــيُء يـَ
  

ــــــــــــــــا َيَشــــــــــــــــاُء لِ      ْلَقَضــــــــــــــــاِء اْلَعــــــــــــــــْدلِ َكَم
  َوأَنــــــــــــــُه يـُــــــــــــــَرى بِــــــــــــــَال ِإْنَكـــــــــــــــارِ   )٦٥(  

  
  ِفــــــــــــــي َجنــــــــــــــِة اْلِفــــــــــــــْرَدْوِس بِاْألَْبَصـــــــــــــــارِ   

  ُكـــــــــــــل يـَـــــــــــــَراُه ُرْؤيَـــــــــــــَة اْلِعيَـــــــــــــانِ   )٦٦(  
  

  َكَمـــــــــــا أَتَـــــــــــى ِفـــــــــــي ُمــــــــــــْحَكِم اْلُقـــــــــــْرآنِ   
  َوِفــــــــــي َحــــــــــِديِث َســــــــــيِد اْألَنَـــــــــــامِ   )٦٧(  

  
  َهـــــــــــــامِ ِمــــــــــــْن َغْيــــــــــــِر َمـــــــــــــا َشــــــــــــك َوَال ِإبْـ   

ــــــــــْمتَـُرونـََها   )٦٨(   ـــــــــْيَس َي ـــــــــق َل ـــــــــَة َح   ُرْؤَي
  

ـــــــْمِس َصـــــــْحًوا َال َســـــــَحاَب ُدونـََهـــــــا   َكالش  
ـــــــــــــــــاُؤهُ   )٦٩(     َوُخـــــــــــــــــص بِالرْؤيَـــــــــــــــــِة َأْولَِي

  
ــــــــــــــــــــــــَداُؤهُ    ــــــــــــــــــــــــوا َأْع   َفِضــــــــــــــــــــــــيَلًة َوُحِجُب

                                                   
      

ِصفٌة ثابتٌة ِهللا َعز وَجل كما يَليُق بذاتِه، ويف الصحيَحِني أن النيب  :إلى السماِء الدنيا النزولُ  )٦٣-٦٠(
نيا ِحَني يبقى ثـُُلُث الليِل، : ((سلم قالصلى اُهللا عليه و  ليلٍة إىل السماِء الد نا تـََباَرَك َوتـََعاَىل ُكليَنزُِل رب

  )).َمن يَْدعوين فأستجيَب له؟ َمن َيسأُلين فُأعطَيه؟ َمن َيستغِفرُين فأغفَر له؟: فيقولُ 
 قال ، كمالِقيامِة؛ لَيقضَي بَني اَخلالئقِ ِمن ِصفاِت اِهللا تعاىل؛ فهو سبحانه جييُء يوَم ا المجيءُ  )٦٤(

  ].٢٢: الفجر[ �َوَجاَء رَبَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا�: تعاىل
 أن اهللا َتعاىل يُرى يف اجلَنِة بالَبصِر، يراه املؤمنون بَأعُيِنهم،: ِمن َعقيدِة أهِل السنِة واجلماعةِ  )٦٦، ٦٥(

ا يكون بالعني]٢٣ -٢٢: القيامة[ �ِإَىل َربـَها نَاِظَرٌة * ٍذ نَاِضَرٌة ُوُجوٌه يـَْوَمئِ  �: كما قال تعاىل والنظُر إمن ،.  
  

إِنُكْم َستَـَرْوَن َربُكْم، َكَما تـََرْوَن : ((وثَبت أيًضا من حديِث َجريِر بِن َعبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه، مرفوًعا )٦٧(
  .)٦٣٣( ْسِلمٌ ومُ  ،)٥٥٤( رواه الُبخاري )) َهَذا الَقَمرَ 

: يا َرسوَل اِهللا، هل نـََرى َربـَنا َيوَم الِقيامِة؟ فقال: قال أناسٌ : ((كما يف حديِث أيب ُهَريَرَة رِضي اُهللا عنه )٦٨(
فإنكم تـََرْونَه يوَم الِقَياَمِة  : قال... ال يا رسوَل اهللاِ : هل ُتضاروَن يف الشمِس ليس ُدوَا َسحاٌب؟ قالوا

  .)١٨٢( وُمْسِلمٌ  ،)٦٥٧٣( ه الُبخاري روا)) كذلك
ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ �: يف قولـه تعاىل يف شأِن الُكفار )٦٩( ُِهْم َعْن َرِإنـ دليٌل على] ١٥: املطففني[ �َكال  = 
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ـــــــــَفاتِ   )٧٠( َمـــــــــا لَـــــــــُه ِمـــــــــَن الص وَُكـــــــــل  
  

َــــــــــــــــاتِ    ـــــــــــــــــْحَكِم اْآلي ــــــــــــــــي ُم ــــــــــــــــا ِف َبتَـَه   أَثـْ
  َأْو َصــــــــح ِفيَمــــــــا قَالَــــــــُه الرُســـــــــولُ   )٧١(  

  
  َفَحقــــــــــــــــــــــــُه التْســــــــــــــــــــــــِليُم َواْلَقبُــــــــــــــــــــــــولُ   

  نُـــــــــــِمرَها َصــــــــــرِيَحًة َكَمــــــــــا أَتَــــــــــتْ   )٧٢(  
  

  َمـــــــــــَع اْعِتَقاِدنَـــــــــــا ِلَمـــــــــــا لَـــــــــــُه اقْـَتَضــــــــــــتْ   
ـــــــِر تَــــــــْحرِيٍف َوَال تـَْعِطيـــــــلِ   )٧٣(     ِمـــــــْن َغْي

  
  َوَغْيـــــــــــــــــــــــِر َتْكِييـــــــــــــــــــــــٍف َوَال تَــــــــــــــــــــــــْمِثيلِ   

ــــــلْ   )٧٤(   ـــــــُهَدى َب ــــــِة اْل ــــــْوُل أَئِم ــــــا قـَ   قـَْولَُن
  

  طُـــــــــوَبى ِلَمـــــــــْن بِــــــــــَهْدِيِهْم قَـــــــــِد اْهتَـــــــــَدى  
ــــــــْوَع ِمــــــــَن التـْوِحيــــــــدِ   )٧٥(   َذا النـ َوَســــــــم  

  
بَــــــــــــــــــاٍت بِـــــــــــــــــَال تـَْرِديــــــــــــــــــدِ      تـَْوِحيـــــــــــــــــَد ِإثـْ

  قَـــــْد َأْفَصـــــَح اْلـــــَوْحُي اْلُمِبـــــيُن َعْنـــــهُ   )٧٦(  
  

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــَر ِمْن ـــــــــــــــَدى اْلُمِني ـــــــــــــــاْلَتِمِس اْلُه   َف
ـــــــــــَواَل ُكـــــــــــل َمـــــــــــارِدِ   )٧٧(   ـــــــــــْع َأقْـ   َال تـَتِب

  
  َغـــــــــــــــــــاٍو ُمِضـــــــــــــــــــل َمـــــــــــــــــــاِرٍق ُمَعانِـــــــــــــــــــدِ   

يَــــــــــــانِ   )٧٨(     فـَلَــــــــــــْيَس بـَْعــــــــــــَد َرد َذا التبـْ
  

يـــــــــــــــــــــــــَمانِ    ــــــــــــــــــــــــاُل َذرٍة ِمــــــــــــــــــــــــَن اْإلِ   ِمثْـَق
    

                                                 

ُرؤيَتهم :  على الكافرينحْجِب الُكفاِر عن رؤيِة اِهللا َعز وَجل، وفيها أيًضا َدليٌل على أن ِمن فضائل املؤمنني =
  .له سبحانه وتعاىل

)٧١ ،٧٠(  وجل ة واجلماعِة يف ِصفاِت اِهللا عزنإثباُت ما أثبَته اُهللا لنَـْفِسه يف ِكتابِه، : ِمن عقيدِة أهل الس
  .بِه والتسليمُ  وقبوُل ذلكصلى اهللاُ عليه وسلَم،  وما أثبَته له رسولُه

  

وإمراُرها على ظاهرِها كما أتْت من غِري َحتريٍف  بُنصوِص الصفاتِ مياُن اإل: ومن عقيدِم )٧٤-٧٢(
ملعانيها، وال تَعطيٍل هلا عن ُمقتضاها، ومن َغِري َتكييٍف أو َتفسٍري ِلُكْنِه َشـيٍء منها، وال َمتثيٍل أو َتشبيٍه 

  .ى م فقِد اهتَدىلشيٍء منها بِصفاِت اخلَلِق، وهذا هو قوُل أئمِة اهلَُدى الذين َمن اقتدَ 
    

سَبق الكالُم عن هذا النوِع من التوحيِد، وهو توحيُد اإلثبات، وذِكُر َدليِله يف البيت رْقم  )٧٦، ٧٥(
إىل هنا هو من النوع األول من أنواع التوحيد، وهو توحيُد ) ٢٦(، وكل ما ذُِكر من البيت رْقم )٢٦(

  .الربوبية واألمساء والصفات
  

من اتباع أهل الزيغ والضالل، وبياُن أن من مل ُحيقق هذا النوَع من التوحيد، فليس  هذا حتذيرٌ  )٧٨، ٧٧(
  ].٣٢: يونس[ �الضاللُ  َفَماَذا بـَْعَد احلَْق ِإال �يف قْلِبه ِمثقاُل ذرٍة من إميان؛ 
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  :فصٌل في بَياِن النوِع الثاني ِمن التوحيدِ 
  )ال إلَه إال اهللاُ (عنى وهو توحيُد الطلِب والَقصِد، وأنه هو م

ـــــــــدِ   )٧٩( ـــــــــْوَعِي التـْوِحي ـــــــــاِني نـَ ـــــــــَذا َوَث   َه
  

  ِإفْـــــــــــــــَراُد َرب اْلَعــــــــــــــْرِش َعــــــــــــــْن َنِديـــــــــــــــدِ   
ــــــــــَدا  )٨٠(   ـــــــــــًها َواِح ــــــــــَد اللــــــــــَه ِإَل ْعُب   َأْن تـَ

  
  ُمْعَترِفًــــــــــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــــــــــَحقِه َال َجاِحــــــــــــــــــــــــَدا  

لَـــــــُه َأْرَســـــــَال   )٨١(     َوْهـــــــَو الـــــــِذي بِـــــــِه اْإلِ
  

  ُعوَن ِإلَْيــــــــــــــــــــــــــِه َأوَال ُرْســـــــــــــــــــــــــَلُه يَـــــــــــــــــــــــــدْ   
َيانَـــــــــــــــا  )٨٢(   ـــــــــــــــَزَل اْلِكَتـــــــــــــــاَب َوالتبـْ   َوأَنـْ

  
ــــــــــــــــــَرَق اْلُفْرقَانَــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــِه َوفـَ   ِمــــــــــــــــــْن َأْجِل

  وََكلــــــَف اللــــــُه الرُســــــوَل اْلُمْجَتبَــــــى  )٨٣(  
  

َــــــــــــــى   ــــــــــــــَولى َوأَب   ِقَتــــــــــــــاَل َمــــــــــــــْن َعْنــــــــــــــُه تـَ
يُن َخاِلًصـــــا لَــــــهُ   )٨٤(   ـــــى َيُكـــــوَن الـــــدَحت  

  
  ْهــــــــــــــــــــًرا ِدقــــــــــــــــــــُه َوِجلــــــــــــــــــــهُ ِســــــــــــــــــــرا َوجَ   

  َوَهَكـــــــــــــَذا ُأمُتـــــــــــــُه قَـــــــــــــْد ُكلُفـــــــــــــوا  )٨٥(  
  

ــــــــــاِب ُوِصــــــــــُفوا   َــــــــــص اْلِكَت ــــــــــي ن ــــــــــَذا َوِف   ِب
ــــــــــَهاَدهْ   )٨٦(   ــــــــــُه َلْفظَــــــــــُة الش   َوقَــــــــــْد َحَوْت

  
ــــــــــــــَعاَدهْ    فـَْهــــــــــــــَي َســــــــــــــِبيُل اْلَفــــــــــــــْوِز َوالس  

  َمـــــــــــْن قَالَــــــــــــَها ُمْعَتِقـــــــــــًدا َمْعَناَهـــــــــــا  )٨٧(  
  

ـــــــــــــــــــــــــاِمًال    ـــــــــــــــــــــــــاَن َع   ِبُمْقَتَضـــــــــــــــــــــــــاَها وََك
                                                   

: ألُلوهية، أو توحيُد العبادة، ودليُلهتوحيُد ا: هذا هو النوع الثاين من أنواِع التوحيِد، وهو )٧٩،٨٠(
� َك َأالَوَقَضى رَب  اهُ  تـَْعُبُدوا ِإال٢٣: اإلسراء[ �إِي.[  

  

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك �: وهذا التوحيُد هو الذي أرسَل اُهللا الرسَل به؛ لَيْدعوا إليه، كما قال سبحانه )٨١(
 نُوِحي إِلَيْ  ِمْن َرُسوٍل ِإال ُه ال إَِلَه ِإال٢٥: األنبياء[ �أَنَا فَاْعُبُدونِ  ِه أَن.[  

َوقـُْرآنًا فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى الناِس �: وِمن أْجِله أنَزَل اهللاُ سبحانه الِكتاَب وفَرق الُفرقاَن؛ إذ يقوُل تعاىل )٨٢(
  .َل الُقرآَن، وبينه وأْحَكَمهفص : ، أي]١٠٦: اإلسراء[ �َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تَنزِيًال 

يُن ُكلُه لِلهِ �: كما يف قولـه  )٨٥-٨٣( َنٌة َوَيُكوَن الد   ].٣٩: األنفال[ �َوقَاتُِلوُهْم َحىت ال َتُكوَن ِفتـْ
    

) ال إلَه إال اُهللا ُحممٌد رسوُل اهللاِ (قد اشتملْت عليه لْفظُة الشهادة  -توحيُد األلوهية-وهذا التوحيُد  )٨٦(
  .، ِلَمن أقر ا وَعِمَل مبُقتضاهااليت هي طريُق الفالِح والسعادِة يف الدارينِ 

= وهذه الكلمُة َمن قاهلا بِلسانه، ُمعتقًدا معناها بَقْلِبه، عامًال مبُقتضاها جبوارِحه، وُمْلتزًِما  )٨٨، ٨٧(
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ــــا  )٨٨(   ِفــــي اْلَقــــْوِل َواْلِفْعــــِل َوَمــــاَت ُمْؤِمَن
  

ـــــــــــا   ــــــــــــَحْشِر نَـــــــــــاٍج آِمَن ـــــــــــْوَم اْل َعـــــــــــُث يـَ   يـُبـْ
ــــــــــــهِ   )٨٩(     فَــــــــــــِإن َمْعَناَهــــــــــــا الــــــــــــِذي َعَلْي

  
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــهِ ًـ َدلــــــــــــــــــْت يَِقين ــــــــــــــــــَدْت ِإلَْي   ا َوَه

ــــــــــدُ   )٩٠(   ــــــــــٌه يـُْعَب ـــــــــــَحق ِإَل ــــــــــْيَس بِاْل   َأْن َل
  

لَــــــــــــــــــــــُه    َفــــــــــــــــــــــرِدُ ِإال اْإلِ   اْلَواِحــــــــــــــــــــــُد اْلُمنـْ
  َوبِالتـــــــــــــْدبِيرِ  بِاْلــــــــــــــَخْلِق َوالـــــــــــــرْزقِ   )٩١(  

  
ــــــــــــــــرِ    ــــــــــــــــرِيِك َوالنِظي َعــــــــــــــــِن الش َجــــــــــــــــل  

َعٍة قَـــــــــْد قـُيـــــــــَدتْ   )٩٢(     َوِبُشـــــــــُروٍط َســـــــــبـْ
  

ــــــــــا َوَرَدتْ    ــــــــــَوْحِي َحق ــــــــــي ُنُصــــــــــوِص اْل   َوِف
  فَِإنــــــــــــــُه لَـــــــــــــــْم يـَْنَتِفــــــــــــــْع قَائُِلَهــــــــــــــا  )٩٣(  

  
ــــــــــــــــــالنْطِق إِ    ــــــــــــــــــَتْكِمُلَهاِب ــــــــــــــــــُث َيْس   ال َحْي

ــــــــــــــــولُ   )٩٤(   ــــــــــــــــيُن َواْلَقُب ــــــــــــــــُم َواْلَيِق   اْلِعْل
  

ــــــــــــــــــولُ    ــــــــــــــــــا َأُق ــــــــــــــــــاْدِر َم ــــــــــــــــــاُد َف   َواِالْنِقَي
                                                   

  .لِقيامةبُشروِطها اليت ستأيت، وماَت على ذلك؛ كانت له َجناًة يَوَم ا  =
رواه )) ال إلَه إال اهللاُ، ُمث ماَت على ذلك إال َدَخل اجلَنةَ : ما ِمن َعبٍد قال: ((قال صلى اُهللا عليه وسلمَ 

 ٩٤( وُمْسِلمٌ  ،)٥٨٢٧( الُبخاري(.  
  

الواحُد املنفرُد أنه ليس هناك يف الوجوِد إلٌه يُعَبُد حبق إال اُهللا : ومعىن هذه الَكلمِة الَعظيمةِ  )٩١-٨٩(
َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو احلَْق َوأَن َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوأَن اللَه ُهَو اْلَعِلي �باخلَلِق والرزِق ال َشريَك لـه؛ 

  ].٣٠: لقمان[ �اْلَكِبريُ 
    

بَتقييِدها بَسبعِة ُشروط، ال ينتفُع ) تاب والسنةالكِ (وَرد الوحياِن ) ال إلَه إال اهللاُ (وهذه الكلمُة  )٩٣ ،٩٢(
  : قائُِلها بُنطقها فقْط ما مل َيستكِمْلها ويلتزْم ا، ويدَْع ما يُناِقضها، وهي

  

  ].١٩: حممد[ �اللهُ  فَاْعَلْم أَنُه ال إَِلَه ِإال �: العلُم مبعناها نفًيا وإثباتًا؛ قال اهللاُ تعاىل -١ )٩٤(

؛ قال صلى اُهللا عليه وسلمَ اليقُني امل -٢ َرسوُل اهللا؛ ال يَلَقى : ((نايف للشك اُهللا وأين أشهُد أْن ال إلَه إال
  .)٢٧( رواه ُمْسِلمٌ )) اَهللا ما َعْبٌد غَري َشاك فيهما إال َدَخَل اجلَنةَ 

  . قَبوُل ُمقتضاها بالَقلِب وباللسان -٣

َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللِه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة �: قال تعاىليه؛ واالنقياُد ِلَما دلت عل -٤
  ).ال إلَه إال اللهُ (وَمن يَنَقْد إىل اللِه وهو ُحمِسٌن ُموحٌد، فقِد اسَتمَسَك بـ: ، أي]٢٢: ُلْقَمانَ [ �اْلُوثـَْقى
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ْخـــــــَالُص َواْلَمَحبـــــــهْ   )٩٥( ـــــــْدُق َواْإلِ َوالص  
  

ــــــــــــــــــــَك اللــــــــــــــــــــُه ِلَمــــــــــــــــــــا َأَحبــــــــــــــــــــهْ      َوفـَق
  

                                                 

ما ِمن َأحٍد َيشَهُد : ((مرفوًعا رضي اهللا عنه مالكٍ  بنُ  أنسُ ِلَما رواه  الصدُق املنايف للكذب؛ -٥ )٩٥(
 ُحممًدا عبُده ورسولُه ِصدقًا من قـَْلِبه، إال اُهللا وأن ارِ أْن ال إلَه إالَمه اُهللا على النرواه  )) حر الُبخاري 

  ).٣٢( وُمْسِلمٌ ، )١٢٨(
ينَ فَاْعُبْد ا�: اإلخالُص؛ لقولِه تعاىل -٦ َه ُخمِْلًصا َلُه الد٢: الزمر[ �لل.[  
  ].١٦٥: البقرة[ �َوالِذيَن آَمُنوا َأَشد ُحبا لِلهِ �: احملبة هلذه الَكلمِة وما اقتضْته وَدلْت عليه؛ قال اهللاُ تعاىل -٧
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  ،فصٌل في َتعريِف الِعبادِة، وِذكِر بَعِض أنواِعها
  ن صَرف منها َشيًئا لغيِر اهللا فَقْد َأشركَ وأن مَ 

  ثُـــــــم اْلِعَبـــــــاَدُة ِهـــــــَي اْســـــــٌم َجـــــــاِمعُ   )٩٦(
  

ـــــــــــاِمعُ    ـــــــــــُه الس َل ـــــــــــا يـَْرَضـــــــــــى اْإلِ ـــــــــــل َم   ِلُك
ـــــــخَها الــــــدَعاءُ   )٩٧(   ـــــــَحِديِث ُم ــــــي اْل   َوِف

  
ــــــــــــــــــٌل َكــــــــــــــــــَذا الرَجــــــــــــــــــاءُ    َخــــــــــــــــــْوٌف تـَوَك  

ــــــــــــــــــٌة ُخُشــــــــــــــــــوعُ   )٩٨(   ــــــــــــــــــٌة َورَْهَب   َورَْغَب
  

  َيٌة ِإنَابَــــــــــــــــــــــــــــٌة ُخُضــــــــــــــــــــــــــــوعُ َوَخْشــــــــــــــــــــــــــــ  
  َواِالْســـــــــــــــــــــــِتَعاَذُة َواِالْســـــــــــــــــــــــِتَعانَهْ   )٩٩(  

  
ــــــــــــــــــِه ُســــــــــــــــــْبَحانَهْ      َكــــــــــــــــــَذا اْســــــــــــــــــِتَغاثٌَة ِب

                                                   

الظاهرِة والباطنِة، ورَكائُزها هي اسٌم جامٌع لكل ما ُحيبه اهللا ويَرضاُه ِمن األقواِل واألعماِل  :الِعبادة )٩٦(
، واخلوف، والرجاء: ثالثٌ  اُحلب.  

َوقَاَل رَبُكْم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن �: مسى اُهللا َعز وَجل الدعاَء عبادًة يف قولِه تعاىل )٩٧(
الدعاء هو : ((، وقال صلى اهللاُ عليه وسلمَ ]٦٠: غافر[ �َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِينَ 

  .وغريمها) ٢٩٦٩(والِرتِْمِذي ) ١٨٣٩١(أمحد )) الِعبادةُ 
  .فال يصح)) الدعاُء ُمخ الِعَباَدة: ((أما حديث

  : وِمن أنواع العبادة
  ]. ١٦٥: البقرة[ �َوالِذيَن آَمُنوا َأَشد ُحبا لِلهِ � :ُحب اهللاِ 

  ].١٧٥: آل عمران[ �َفال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِين ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني � :الخوُف ِمن اهللاِ 
 ].١٢٢: آل عمران[ �َوَعَلى اللِه فـَْلَيتَـوَكِل اْلُمْؤِمُنونَ � :التوكل عليه

  ].٢١٨: البقرة[ �أُْولَِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللهِ �: الرجاء
  : اِع الِعبادة أيًضاومن أنو  )٩٨(

  ].٩٠: األنبياء[ �َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ � :الرغبة والرهبة والُخشوع
  ].١٥٠: البقرة[ �َفال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين � :الَخشية
  ].٥٤: الزمر[ �َوأَنِيُبوا ِإَىل رَبُكْم َوَأْسِلُموا َلهُ � :اإلنابة

  .مبعىن اُخلشوع، وقد تقدم دليُله :لُخضوعا
  =              : ومن أنواع العبادِة كذلك )٩٩(
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ـــــــكْ  )١٠٠( ـــــــُر َذِل ـــــــذْبُح َوالنـــــــْذُر َوَغيـْ   َوال
  

ـــــــــــِديَت َأْوَضـــــــــــَح اْلَمَســـــــــــاِلكْ    ـــــــــــافْـَهْم ُه   َف
  َوَصــــــــْرُف بـَْعِضــــــــَها ِلَغْيــــــــِر اللـــــــــهِ  )١٠١(  

  
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــْرٌك َوَذاَك َأقْـ   َبُح اْلَمنَـــــــــــــــــــــاِهيِش

    
  
  
  

                                                 

َزَغنَك ِمْن الشْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللهِ  �: وهي االلتجاُء إىل اِهللا بطَلِب الَعْوِذ بِه: االسِتعاذةُ =   �َوِإما يـَنـْ
  ].٣٦: فصلت[

 ].٥: الفاحتة[ �ِإياَك نـَْعُبُد َوإِياَك َنْسَتِعنيُ �: اهللاِ  وهي طلُب العوِن ِمن :االستعانةُ 
ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأين ُممِدُكْم �: وهي طلُب الَغْوِث والنصرِة واملعونِة من اهللاِ : االستغاثة

  ].٩: األنفال[ �بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 
  : ن أنواع العبادة أيًضاومِ  )١٠٠(

  ].٢: الكوثر[ �َفَصل لِرَبَك َواْحنَرْ � :الذبح تقربًا إلى اهللا
 وجل ذُر ِهللا عزَه يـَْعَلُمهُ � :النالل هذا، وأنواُع ] ٢٧٠: البقرة[ �َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن نـََفَقٍة أَْو نََذْرُمتْ ِمْن نَْذٍر فَِإن
  .َفى املؤلُف بذِكِر بعِضها على َسبيِل التمثيلِ الِعبادِة كثريٌة، اكت

)١٠١(  وجل شيٍء ِمن هذه العباداِت لغِري اِهللا شرٌك أكُرب؛ قال اُهللا عز َصالِيت �: وَصْرُف أي ُقْل ِإن
  ].١٦٢: األنعام[ �َوُنُسِكي َوَحمَْياي َوَممَاِيت لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ 



 

 

ßÿÚ�Ùç‘₣ù]<�ÜĞ×ŽÂ<ŽoŽu^fÿÚ<±c<�Ùç‘ŁçÖ]<�Ü�×Ł‰<₣íÿÚç₣¿ ٥١< <

  ،فصٌل في بياِن ِضد التوحيِد، وهو الشركُ 
  أصغَر، وأكبَر، وبياِن ُكل منهما: وأنه يَنقِسُم إلى ِقسَمينِ 

ـــــْرُك نـَْوَعــــــاِن َفِشــــــْرٌك َأْكبَـــــــرُ  )١٠٢( َوالش  
  

  بِــــــــــــــــِه ُخلُــــــــــــــــوُد النــــــــــــــــاِر ِإْذ َال يـُْغَفـــــــــــــــــرُ   
ــــــ )١٠٣(     َر اللــــــهِ َوْهـــــَو اتـــــــَخاُذ اْلَعْبـــــِد َغيـْ

  
  نِــــــــــــــــــــدا بِــــــــــــــــــــِه ُمَســــــــــــــــــــويًا ُمَضــــــــــــــــــــاِهي  

  )١٠٤(  ـــــــــر يـَْقِصـــــــــُدُه ِعْنـــــــــَد نـُـــــــــُزوِل الض  
  

   ـــــــــــــــر ـــــــــــــــٍر َأْو لِـــــــــــــــَدْفِع الش   لِــــــــــــــــَجْلِب َخْي
ـــــــــِدرُ  )١٠٥(     َأْو ِعْنـــــــــَد َأي َغـــــــــَرٍض َال يـَْق

  
ــــــــــــــــــــــِدرُ    ــــــــــــــــــــــُك اْلُمْقَت ــــــــــــــــــــــِه ِإال اْلَماِل   َعَلْي

  )١٠٦(  ـــــــــْدُعو ـــــــــَذِلَك اْلَم ـــــــــِه ِل ـــــــــْع َجْعِل   َم
  

   ِم َأِو اْلَمْرُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأِو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَعظ  
  ِفـــــي اْلَغْيـــــِب ُســـــْلطَانًا بِـــــِه َيطِلـــــعُ  )١٠٧(  

  
ـــــــــــــِه يـَْفـــــــــــــَزعُ      َعَلـــــــــــــى َضـــــــــــــِميِر َمـــــــــــــْن ِإلَْي

ــــا )١٠٨(   ــــَو الرَي ــــْرٌك َأْصــــَغٌر َوْه   َوالثــــاِن ِش
  

ـــــــــــــــــــــَرُه بِـــــــــــــــــــــِه ِختَـــــــــــــــــــــاُم اْألَْنِبيَـــــــــــــــــــــا   َفس  
  َوِمْنـــــــــُه ِإْقَســــــــــاٌم ِبَغْيــــــــــِر اْلَبــــــــــاِري )١٠٩(  

  
ـــــــــــارِ    ـــــــــــي ُمــــــــــــْحَكِم اْألَْخَب ـــــــــــى ِف   َكَمـــــــــــا أََت

  
                                                 

ِإن اللَه ال �: ؛ قال اهللا تعاىل-سيأيت-، وأصغُر -صاحُبه ُخملٌد يف النار- أكربُ  :الشرُك نوعان )١٠٢(
  ].٤٨: النساء[ �يـَْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِهِ 

، وقولـُه ]١٦٥البقرة [�َوِمْن الناِس َمْن يـَتِخُذ ِمْن ُدوِن اللِه أَنَداًدا�: ودليُله قولُـه تعاىل )١٠٧-١٠٣(
ذ ]٩٨ -٩٧: الشعراء[ �ِإْذ ُنَسويُكْم بَِرب اْلَعاَلِمنيَ * ْن ُكنا َلِفي َضالٍل ُمِبٍني تَاللِه إِ �: تعاىل فمن اخت ،

خملوقًا حيا أو ميًتا، وجَعَله ندا هللا ُمساويًا لـه، وَقصَده عند احلوائِج، أو طَلب منه ما ال يَقِدُر عليه إال اهللاُ، 
بيا فوَق طوق البشر؛ فقد أشَرَك باهللا َعز وَجل ِشرًكا أكَرب، سواٌء كان املخلوق أو اعتَقد أن لـه ُسلطانًا غي

  .َمَلًكا أو نبيا أو وليا أو َقربًا، أو َشجرًا، أو َحجرًا، أو َكوكًبا، أو ِجنيا، أو غري ذلك
        

ملِلة، وقد َفسره النيب صلى اُهللا عليه الشرُك األصغُر، وهو غري ُخمرٍِج من ا: والنوُع الثاين من الشرك )١٠٨(
يا رسوَل اِهللا، وما الشرُك األصغُر؟ : ، قالواإن أخوَف ما أخاُف عليكم الشرُك األصغرُ : ((وسلَم بقولِه

  ).٢٣٦٣٦(رواه أمحد )) الرياءُ : قال
= يُعظُم احمللوَف به كَتعظيِم اِهللا أو أشد،إذا مل َيُكن -احلَِلُف بَغِري اهللا : ومن أنواِع الشرك األصغرِ  )١٠٩(
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  فصٌل في بياِن أُموٍر يَفَعُلها العامُة منها ما هو ِشرٌك،
  ومنها ما هو َقريٌب منه، وبياِن ُحكِم الرَقى والتماِئمِ 

  َوَمـــــــــْن يَثِـــــــــْق ِبَوْدَعـــــــــٍة َأْو نَـــــــــابِ  )١١٠(
  

  َأْو َحْلَقـــــــــــــــــــــٍة َأْو َأْعـــــــــــــــــــــُيِن الـــــــــــــــــــــذئَابِ   
  ْيٍط َاْو ُعْضــــٍو ِمــــَن النُســــورِ َأْو َخــــ )١١١(  

  
  َأْو َوتَــــــــــــــــــــــــــٍر َأْو تـُْربَــــــــــــــــــــــــــِة اْلُقبُــــــــــــــــــــــــــورِ   

  ِألَي َأْمـــــــــــــــــٍر َكـــــــــــــــــاِئٍن تـََعلَقـــــــــــــــــهْ  )١١٢(  
  

  وََكلَــــــــــــــــُه اللــــــــــــــــُه ِإلَــــــــــــــــى َمــــــــــــــــا َعلَقــــــــــــــــهْ   
ــــــْن ُحَمــــــٍة َأْو َعــــــْينِ  )١١٣(     ثُــــــم الرقَــــــى ِم

  
ــــــــــَوْحيَـْينِ    ــــــــــْن َخــــــــــاِلِص اْل ــــــــــِإْن َتُكــــــــــْن ِم   َف

ـــَذاَك ِمـــ )١١٤(     ْن َهـــْدِي النبِـــْي َوِشـــْرَعِتهْ َف
  

  َوَذاَك َال اْخــــــــــــــــــِتَالَف ِفـــــــــــــــــــي ُســـــــــــــــــــنـيِتهْ   
  َأمــــــا الرقَــــــى اْلَمْجُهولَــــــُة اْلَمَعــــــاِني )١١٥(  

  
ــــــــــــــْيطَانِ    فَــــــــــــــَذاَك ِوْســــــــــــــَواٌس ِمــــــــــــــَن الش  

  
                                                 

رواه أبو )) َمن َحَلف بَغِري اِهللا فقْد َأْشَركَ : ((؛ قال صلى اُهللا عليه وسلمَ -وإال صاَر ِمن الشرِك األكربِ   =
  ).١٥٣٥(، والِرتِْمِذي )٣٢٥١(داوَد 

  .تُعلق لَدْفِع الَعنيِ ِمن الَبحِر  رجُ ختَ ، وهي َخَرٌز أبيُض )َوَدعات(ُمفَرُد  :الَوْدعة )١١٢-١١٠(
  .ناُب الضبع يأخُذه العوام ويُعلقونه ِمن الَعنيِ  :الناب

  .ما يُعلق على َشكِل َحْلقٍة؛ لَدْفع الَعنيِ  :الَحْلقة
  .كانوا يُعلقون َعَني ِذئٍب ميت؛ كي يفر منه اجلان بَزْعِمهم  :أْعُين الذئاب
 قونه، أو َوتَر كما كانوا يُعلقون ُخيوطًا معقودًة، أو عضًوا من الَبشِر، كالعظِم وحنوه؛ جيعلونه َخَرزًا ويُعل

َمن علق متيمًة : ((قوٍس أو تُربَة َقٍرب؛ فَمن فَعل هذا ألي أمٍر فقد أشَرَك باهللا؛ قال صلى اُهللا عليه وسلمَ 
يًئا من ذلك وََكَلُه اُهللا إىل ما َعلقه؛ لقولِه عليه الصالُة وَمن علق ش). ١٧٤٢٢(رواه أمحد )) فقد َأشَركَ 

  ).٢٠٧٢( ُمرَسًال رواه الِرتِْمِذي )) َمن َتعلق َشيًئا وُِكل إليه: ((والسالم
    

وهي َلدغُة -أما الرَقى فإْن كانت من الكتاب والسنة، فهي مشروعٌة، سواء كانْت للُحَمِة  )١١٤ ،١١٣(
اْعرُِضوا َعَلي رُقاكم؛ ال بأَس بالرَقى ما مل : ((ودليُلها حديثُ . أو للَعِني، أو ما شابَه ذلك -والَعقرب احلية

  ).٢٢٠٠( رواه ُمْسِلمٌ )) يُكْن فيه ِشركٌ 
  

= أما الرَقى اليت ليسْت بألفاٍظ عربية، وال مبَعاٍن َمفهومٍة وال مأثورٍة، فهي ِمن الشرِك الذي  )١١٩-١١٥(
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ـــــــَحِديُث أَنــــــهْ  )١١٦( ــــــْد َجــــــاَء اْل   َوِفيــــــِه َق
  

  ِشـــــــــــــــــــْرٌك بِـــــــــــــــــــَال ِمْريَـــــــــــــــــــِة فَاْحَذرَنـــــــــــــــــــهْ   
َــــــــْدِري  ِإذْ  )١١٧(   ــــــــْن يـَُقولُــــــــُه َال ي   ُكــــــــل َم

  
  َلَعلـــــــــــــــــُه َيُكـــــــــــــــــوُن َمْحـــــــــــــــــَض اْلُكْفـــــــــــــــــرِ   

ــَبسْ  )١١٨(     َأْو ُهــَو ِمــْن ِســْحِر اْليَـُهــوِد ُمْقَت
  

  َعلَـــــــــــــــى اْلَعـــــــــــــــَواِم لَبُســـــــــــــــوُه فَــــــــــــــــاْلَتَبسْ   
  َفَحـــــــــــــَذرًا ثُـــــــــــــم َحـــــــــــــَذاِر ِمْنـــــــــــــهُ  )١١٩(  

  
ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــَأى َعْن ْن ــــــــــــــــَحق َوتـَ ْعـــــــــــــــِرِف اْل   َال تـَ

  تَمــــــــــــــاِئِم اْلُمَعلَقــــــــــــــاتِ َوِفــــــــــــــي ال )١٢٠(  
  

َنــــــــــــــــــــــــــاتِ    ِإْن تَــــــــــــــــــــــــــُك آيَــــــــــــــــــــــــــاٍت ُمبَـيـ  
ــــَلفْ  )١٢١(   ــــْيَن الس ــــٌع بـَ ــــاِالْخِتالُف َواِق   َف

  
  فـَبَـْعُضــــــــــــُهْم َأَجازََهــــــــــــا َواْلــــــــــــبَـْعُض َكــــــــــــفّْ   

  َوِإْن َتُكـــــْن ِمــــــما ِســـــَوى اْلـــــَوْحيَـْينِ  )١٢٢(  
  

  فَِإنـَهــــــــــــــــــــا ِشـــــــــــــــــــــْرٌك ِبَغْيــــــــــــــــــــِر َمـــــــــــــــــــــْينِ   
  يَمُة اْألَْزَالمِ بَــــــــــــــْل ِإنـَهــــــــــــــا َقِســــــــــــــ )١٢٣(  

  
ــــــَالمِ    ْس ــــــي اْإلِ ــــــيَما ُأوِل ــــــْن ِس ــــــِد َع ــــــي اْلبُـْع   ِف

    
  
  
  

                                                 

، وابن )٣٨٨٣(رواه أبو داود )) إن الرَقى والتمائَم والتـَولَة ِشركٌ : ((قال عنه النيب صلى اُهللا عليه وسلمَ   =
  . وقد يكون من السحرِ ). ٣٥٣٠(ماجه 

        

ِت اِهللا ْمجع متيمٍة، وهي ما يُعلق على الُعنق لدْفع الَعِني؛ فهذه إْن كانت ِمن آيا: التمائم )١٢١ ،١٢٠(
  .البينات فقد اختَـَلف فيها الصحابُة رْضَي اهللا عنهم

  

من الشرِك، وهي شبيهةٌ  - بال َشك - أما إْن كانت التمائُم من غري الكتاب والسنة، فهي )١٢٣ ،١٢٢(
  .بأزالِم اجلاهلية اليت كانوا َيستقِسموَن ا إذا أراُدوا أمرًا
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  ِمن الشرك ِفعُل َمن يَتبرُك بَحجٍر أو َشجٍر، أو بُقعٍة أو قَبٍر، أو نحوها؛: فصلٌ 
  ُسنـية، وِبْدعية، وِشركية: يتخذ ذلك المكاَن ِعيًدا، وبيان أن الزيارَة تَنقِسُم إلى

ــــْركِ  )١٢٤( ــــِل الش ــــاِل َأْه ــــْن َأْعَم ــــَذا َوِم   َه
  

   ٍد َأْو َشـــــــــــــكـــــــــــــَرد   ِمـــــــــــــْن َغْيـــــــــــــِر َمـــــــــــــا تـَ
  َمـا يـَْقِصــُد الْــُجهاُل ِمــْن تـَْعِظـيِم َمــا )١٢٥(  

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــَأْن يـَُعظَم َــــــــــــــْأَذِن اللــــــــــــــُه ِب ـــــــــــــــْم ي   َل

ــــــــٍة َأْو َحَجــــــــرِ  )١٢٦(   ــــــــْذ بِبُـْقَع ــــــــْن يـَُل   َكَم
  

ْبـــــــــــِر َمْيـــــــــــٍت َأْو بِـــــــــــبَـْعِض    ـــــــــــَجرِ َأْو قـَ الش  
ـــــــــــــــانِ  )١٢٧(   ـــــــــــــــَذِلَك اْلَمَك   ُمتِخـــــــــــــــًذا ِل

  
َـــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــِدي اْألَْوث ـــــــــــــــِل َعاِب ـــــــــــــــًدا َكِفْع   ِعي

  ثُـــــــــــم الزيَـــــــــــارَُة َعلَـــــــــــى َأْقَســـــــــــامِ  )١٢٨(  
  

ْســـــــــــــــــــــَالمِ    ـــــــــــــــــــــَة اْإلِ َـــــــــــــــــــــا ُأم َـــــــــــــــــــــٍة ي   َثَالث
  فَـــــِإْن نـَـــــَوى الزائِـــــُر ِفيَمـــــا َأْضـــــَمَرهْ  )١٢٩(  

  
ـــــــــــــــــْذِكَرًة بِـــــــــــــــــاْآلِخَرهْ    ـــــــــــــــــِه َت ـــــــــــــــــي نـَْفِس   ِف

  ثُـــــــــــم الـــــــــــدَعا لَـــــــــــُه َوِلْألَْمـــــــــــَواتِ  )١٣٠(  
  

تِ    الــــــــــــــْفِح َعــــــــــــــِن الــــــــــــــزبِــــــــــــــاْلَعْفِو َوالص  
ــــا )١٣١(   ـــــْم َيُكــــْن َشــــد الرَحــــاَل َنْحَوَه   َوَل

  
ــــــــــَفَها   ـــــــــــْم يـَُقــــــــــْل ُهْجــــــــــًرا َكَقــــــــــْوِل الس   َوَل

  
                                                 

واللجوَء إىل أي بُقعٍة أو  - كما يَفعُل اجلُهال- ذِن اُهللا بتعظيمه إن تعظيَم ما مل يأ: أي )١٢٧-١٢٤(
  .َحجٍر، أو َقٍرب أو َشجٍر، أو اختاَذ أي مكان ِعيًدا؛ كل ذلك من الشركِ 

      

  : زِيارُة الُقبور على ثالثِة أقسامٍ  )١٣٢-١٢٨(
َمشروعٌة وثابتٌة بالسنة  وهذهآلِخرِة، والدعاِء لألمواِت، زِيارٌة ُسنـية، وهي زيارُة القرب لتذكِر ا :الِقسم األول

ا تذَكرُكُم اآلخرةَ ُزوروا الُقبوَر؛ : ((الصحيحة، منها حديُث أيب ُهرَيرََة رِضَي اُهللا عنه مرفوًعا ابن رواه )) فإ
ال ُتشد : ((ُهللا عليه وسلَم عنه بقولِهأما شد الرحاِل والسفُر للقبور فقد نـََهى النيب صلى ا. )١٥٦٩(ماجه 

  .ال ُتشد للِعبادةِ : ، أي)٥١١( لمٌ سْ ، ومُ )١١٨٩( خاري البُ رواه ..)) الرحاُل إال إىل ثالثِة َمساِجَد 
عليكم  السالمُ : ((الدعاء لنَـْفِسه يكوُن تبًعا للدعاِء لألموات؛ حلديِث بـَُرْيدَة رِضَي اهللا عنه مرفوًعا :تنبيهٌ 

سِلمَني، وإنا إْن شاَء اُهللا لالِحقوَن، أسأُل اَهللا لنا ولكم العافيةَ 
ُ
ياِر ِمن املؤمِنَني وامل رواه ُمْسلمٌ )) أهَل الد 

أما قصُد القِرب؛ ليدعَو لنَـْفِسه ِعنَده؛ فِبدعٌة ضاللٌة مل يفعْلها النيب صلى اهللاُ عليه وآلِه وسلَم، وال . )٩٧٥(
  .من أصحابِهأَحٌد 
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ــــــــــَحهْ  )١٣٢( ـــــــــْت َصرِي ـــــــــَك ُســـــــــنٌة أََت   فَِتْل
  

ـــــــــــــَنِن اْلُمْثَبتَـــــــــــــِة الصـــــــــــــِحيَحهْ    ِفـــــــــــــي الس  
ــــــــــَال  )١٣٣(   َوسَعاَء َوالتـــــــــــد   َأْو َقَصــــــــــَد ال

  
ــــــــــــَال    ــــــــــــرْحَمِن َجــــــــــــل َوَع ــــــــــــى ال ــــــــــــْم ِإَل   ِبِه

ــــــــــــــــْحَدثٌَة َضـــــــــــــــَالَلهْ  )١٣٤(   ـــــــــــــــٌة ُم   فَِبْدَع
  

  بَِعيـــــــــــــَدٌة َعــــــــــــــْن َهـــــــــــــْدِي ِذي الرَســــــــــــــاَلهْ   
َقـــــدْ  )١٣٥(     َوِإْن َدَعـــــا اْلَمْقبُـــــوَر نـَْفَســـــُه فـَ

  
  َأْشـــــــــــــــَرَك بِاللــــــــــــــــِه اْلَعِظــــــــــــــــيِم َوَجَحــــــــــــــــدْ   

ــــــــهُ  )١٣٦(   ــــــــاَلى ِمْن َع ــــــــَل اللــــــــُه تـَ   لَــــــــْن يـَْقَب
  

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــْو َعْن   َصـــــــــــــــْرفًا َوَال َعـــــــــــــــْدًال فـَيَـْعُف
  ِإْذ ُكــــــل َذنْــــــٍب ُموِشــــــُك اْلُغْفــــــَرانِ  )١٣٧(  

  
  ِإال اتـــــــــــــــــــــــــَخاَذ النــــــــــــــــــــــــد ِللرْحـــــــــــــــــــــــــَمنِ   

    
  
  
  
  

  

                                                 
)  

  .زِيارٌة ِبْدِعية، وهي أْن يَقِصَد ُدعاَء اهللاَ عنَد الَقِرب والتوسَل باملقبورِ  :الِقسم الثاني )١٣٤ ،١٣٣(
١٣٤(    

أْن يَدعَو املقبوَر نْفَسه من دون اِهللا عز وجل؛ فَمن : زِيارٌة ِشركية، وهي :الِقسم الثالث )١٣٧-١٣٥(
ِإن اللَه ال يـَْغِفُر أَْن �: باهللا العظيم، ولن يَقَبَل اُهللا منه نافلًة وال فريضًة؛ قال اهللا تعاىلفـََعَل هذا فقْد َأشَرَك 

  ].٤٨: النساء[ �ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
  )  
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  بوِر،فصٌل في بياِن ما وَقَع فيه العامُة اليوَم مما يَفَعلونَه ِعنَد القُ 
  وما َيرتِكبونَه من الشرِك الصريِح والغُلو الُمفِرِط في األمواتِ 

ــــَدا )١٣٨( ــــِر ِســــَراًجا َأْوَق ــــى اْلَقْب   َوَمــــْن َعَل
  

تَـَنـــــــــــى َعَلـــــــــــى الضـــــــــــرِيِح َمْســـــــــــِجَدا     َأِو ابـْ
ـــــــــــــــــــارَا )١٣٩(   ٌد ِجَه ــــــــــــــــــــَجد   فَِإنـــــــــــــــــــُه ُم

  
  ِلُســـــــــــــــــــــــَنِن اْليَـُهـــــــــــــــــــــــوِد َوالنَصـــــــــــــــــــــــاَرى  

ــنْ َكــْم َحــذَر  )١٤٠(   ــْن َذا َوَلَع ــاُر َع   اْلُمْخَت
  

ــــــــــــــَننْ    ــــــــــــــُل الس ــــــــــــــا َرَوى َأْه ــــــــــــــُه َكَم   فَاِعَل
  بَــــْل قَــــْد نـََهــــى َعــــِن اْرتَِفــــاِع اْلَقْبــــرِ  )١٤١(  

  
ــــــــــــــــْبرِ    ــــــــــــــــْوَق الش ــــــــــــــــِه فـَ ــــــــــــــــَزاَد ِفي   َوَأْن يـُ

ــــــرْ  )١٤٢(   ــــــْد َأَم َق ــــــٍر ُمْشــــــِرٍف فـَ ْب   وَُكــــــل قـَ
  

ــــــــــرْ      بِــــــــــَأْن ُيَســــــــــوى َهَكــــــــــَذا َصــــــــــح اْلَخبَـ
ــــــــــَة َعــــــــــْن ِإْطَرائِــــــــــهِ َوَحــــــــــ )١٤٣(   َر اْألُمذ  

  
ــــــــــــــــــــــيُس بِاْســــــــــــــــــــــِتْجَرائِهِ    ــــــــــــــــــــــرُهْم ِإْبِل َغ   فـَ

ــــــــــــوا )١٤٤(   ــــــــــــَرًة َواْرَتَكُب ــــــــــــاَلُفوُه َجْه   َفَخ
  

َــــــــــْجَتِنُبوا   ــــــــــْم ي ـــــــــُه َوَل ـــــــــى َعْن ـــــــــْد نـََه ـــــــــا َق   َم
  

                                                 

بوِر، فَمن فَعل ذلك ِمن ِمن ُسنن اليهوِد والنصارى إيقاُد السرُج وبِناُء املساجِد على القُ  )١٣٩ ،١٣٨(
  .املسلمني كان كَمن َجدد وأحيا ُسنَتهم

  

رواه )) َلْعنُة اِهللا على الَيهوِد والنصارى؛ اختَذوا قُبوَر أنبيائِهم مساجدَ : ((لقولِه صلى اهللا عليه وسلم )١٤٠(
 ٥٣١( وُمْسلمٌ ، )٣٤٥٣(الُبخاري.(  

َهى رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم أْن ُجيصَص القُرب، وأْن يُقَعَد نَـ : ((حلديِث جابٍر رِضي اُهللا عنه )١٤١(
  .)٩٧٠( رواه ُمْسِلمٌ )) عليه، وأن يُبَىن عليه

أَال أَبَعُثَك على ما بـََعثين عليه رسوُل اِهللا صلى اهللاُ : ((حلديِث علي بِن أيب طالٍب رِضَي اُهللا عنه )١٤٢(
  ).٩٦٩( رواه ُمْسِلمٌ )) ِمتثاًال إال َطمْسَته، وال َقربًا ُمشرِفًا إال َسويـَْته أْن ال َتدَعَ : عليه وسلمَ 

دِح والكذُب فيهوهو  -َحذر النيب صلى اُهللا عليه وسلَم عن إطرائِه: أي )١٤٣(
َ
والغُلو  -ُجماوزَُة اَحلد يف امل

ا أنا ال: ((يف ذلك، كما يف َحديِث ُعمَر رِضَي اُهللا عنه مرفوًعا صاَرى ابَن َمرَمي؛ فإمنُتْطُروين كما أَْطَرِت الن 
  .)٣٤٤٥(رواه الُبخاري )) َعبُد اِهللا وَرسولُه: عبُده؛ فُقولوا

= ُصورًا من ُخمالفِة بعِض املسلمني ألْمر اِهللا  -رِمحه اهللا-يف هِذه األبيات يَذُكر الناظُم  )١٥٤-١٤٤(
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  فَـــــاْنُظْر ِإلَــــــْيِهْم قَــــــْد َغَلــــــْوا َوزَاُدوا )١٤٥(
  

ُعــــــــــــــــــــــــــوا بَِناَءَهــــــــــــــــــــــــــا َوَشــــــــــــــــــــــــــاُدوا     َورَفـَ
ــــــــــيِد َواْآلُجــــــــــر َواْألَْحَجــــــــــارِ بِا )١٤٦(   لش  

  
ـــــــــــــــِذِه اْألَْعَصـــــــــــــــارِ    ـــــــــــــــي َه   َال ِســـــــــــــــيَما ِف

ــــــــــــُدوا )١٤٧(   ــــــــــــا َأْوَق َه ــــــــــــِل َعَليـْ   َوِلْلَقَناِدي
  

ــــــــــــُدوا   ــــــــــــْد َعَق ــــــــــــا َق ــــــــــــَواٍء فـَْوقـََه ــــــــــــْم ِل   وََك
  َوَنَصـــــــــــُبوا اْألَْعـــــــــــَالَم َوالرايَـــــــــــاتِ  )١٤٨(  

  
  َوافْـَتتَـنُـــــــــــــــــــــوا بِـــــــــــــــــــــاْألَْعُظِم الرفَـــــــــــــــــــــاتِ   

ـــ )١٤٩(   ـــْل َن ـــائِرْ َب ـــوِحَها النَح ـــي ُس   ـَحُروا ِف
  

ـــــــــــــي التْســـــــــــــِييِب َواْلَبَحـــــــــــــائِرْ      ِفْعـــــــــــــَل ُأوِل
ــاُهمُ  )١٥٠(   ـــَحاَجاِت ِمــْن َمْوَت   َواْلَتَمُســوا اْل

  
ــــــــــــــــــــــــَواُهمُ    ـــــــــــــــــــــــــَهُهْم َه   َواتـــــــــــــــــــــــــَخُذوا ِإَل

  قَـــْد َصـــاَدُهْم ِإْبِلـــيُس ِفـــي ِفَخاِخـــهِ  )١٥١(  
  

ـــــــْن َأفْـَراِخـــــــهِ    ـــــــْد َصـــــــاَر ِم   بَـــــــْل بـَْعُضـــــــُهْم َق
ـــــــــاَدِة اْألَْوثَـــــــــانِ  )١٥٢(   ـــــــــى ِعَب   يَـــــــــْدُعو ِإَل

  
ـــــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــــنـْفِس َوبِاللَس ـــــــــــــــــــــاِل َوال   بِاْلَم

َلْيــــَت ِشــــْعِري َمــــْن أَبَــــاَح َذلِــــكْ  )١٥٣(     فـَ
  

  َوَأْوَرَط اْألُمـــــــــــــــــــــَة ِفـــــــــــــــــــــي اْلَمَهالِـــــــــــــــــــــكْ   
َعـــــــامِ  )١٥٤(   نـْ يَـــــــا َشـــــــِديَد الطـــــــْوِل َواْإلِ   فـَ

  
ــــــــــــــَالمِ    ْس ـــــــــــــــْحَنَة اْإلِ ــــــــــــــَك َنْشــــــــــــــُكْو ِم   ِإلَْي

    
  
  
  
  

                                                 

ء والصاحلني، ورْفِع بِناِء الُقبور وَتشييِدها باألحجاِر وإيقاِدها بالقناديل، ورسوِله ِمن الُغلو يف األنبيا  =
بِح لغِري اهللا، واْلتماِس احلاجاِت عنَد األمواِت، كما فَعل ُكفاُر  ايات َفوَقها، وِمن الذونْصِب األعالِم والر

إبليَس وِحَيِله؛ من دون اِهللا، وكل هذا ِمن مكايِد  ُقريٍش، وذا يكونون قد اختَذوا أهواَءهم آهلًة تُعَبُد وُتطاع
  .شتَكىفإىل اِهللا امل

  )  )  )  )  ) )  )    )  
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  فصٌل في بَياِن حقيقِة السحِر، وَحد الساِحِر،
  وأن منه ِعلَم التنجيِم، وِذكِر ُعقوبِة َمن َصدق كاهًنا

ـــــــــــْحُر َحـــــــــــق َولَـــــــــــُه تَـــــــــــْأثِيرُ  )١٥٥( َوالس  
  

  َما قَـــــــــــــــــــدرَُه اْلَقـــــــــــــــــــِديرُ ـَلِكـــــــــــــــــــْن بـِـــــــــــــــــــ  
ـــدرَهْ  )١٥٦(   ـــْد َق ـــا َق ـــِديِر َم ـــَذا التـْق ـــي ِب   َأْعِن

  
ـــــــَرهْ ِفـــــــي ا   ـــــــْرَعِة اْلُمَطه ْلَكـــــــْوِن َال ِفـــــــي الش  

ـــاِحِر بِــــالتْكِفيرِ  )١٥٧(   َواْحُكـــْم َعَلــــى الس  
  

ُه اْلَقْتــــــــــــــــــــُل بِــــــــــــــــــــَال َنِكيــــــــــــــــــــرِ    َوَحــــــــــــــــــــد  
ــــنِة اْلُمَصــــرَحهْ  )١٥٨(   ــــى ِفــــي الس   َكَمــــا أََت

  
ــــــــــــــــــِذْي َوَصــــــــــــــــــحَحهْ    ْرِم ا َرَواُه التــــــــــــــــــــم   ِم

  ثَـــــرِ َعـــــْن ُجْنـــــُدٍب َوَهَكـــــَذا ِفـــــي أَ  )١٥٩(  
  

  َأْمــــــــــــــــٌر ِبَقــــــــــــــــْتِلِهْم ُرِوْي َعــــــــــــــــْن ُعَمــــــــــــــــرِ   
ــــكِ  )١٦٠(   ــــَد َماَل ــــْن َحْفَصــــَة ِعْن   َوَصــــح َع

  
ـــــــــــاِلكِ    ـــــــــــَوى ُمْرِشـــــــــــٍد ِللس ـــــــــــِه َأقْـ ـــــــــــا ِفي   َم

َواِعــــــــــِه َوُشــــــــــَعِبهْ  )١٦١(   ــــــــــْن أَنـْ   َهــــــــــَذا َوِم
  

َتِبـــــــــــهْ      ِعْلـــــــــــُم النُجـــــــــــوِم فَـــــــــــاْدِر َهـــــــــــَذا َوانـْ
  َرعُ َوَحلــــــــُه بِــــــــاْلَوْحِي َنصــــــــا ُيْشــــــــ )١٦٢(  

  
ـــــــــــــــــــعُ    ُيْمَن ـــــــــــــــــــِه فـَ ـــــــــــــــــــا ِبِســـــــــــــــــــْحٍر ِمْثِل َأم  

ـــــْد َكَفـــــرْ  )١٦٣(   َق   َوَمـــــْن ُيَصـــــدْق َكاِهًنـــــا فـَ
  

ــــــــــــرْ    َــــــــــــى بِــــــــــــِه الرُســــــــــــوُل اْلُمْعَتبَـ   بـــــــــــــَِما أَت
                                                   

)١٥٦ ،١٥٥( ،وله تأثٌري حقيقي حُر حقالس  وَجل بتقديِر اِهللا َعز َوَما ُهْم �: تعاىل قال ، كماوال يَقُع إال
 يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالِبَضار  ١٠٢: البقرة[ �هِ بِِإْذِن الل.[    

َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكن الشَياِطَني َكَفُروا يـَُعلُموَن الناَس �: قولِه تعاىل كما يف كفرٌ  ُ السحرو  )١٦٠-١٥٧(
كل أِن اقتـُُلوا  : ((وَحد الساحِر القتُل، كما ثَبت عن ُعمَر رِضَي اُهللا عنه أنه كَتب ].١٠٢: البقرة[ �السْحرَ 

  .واللفظ له) ١٦٥٧(، وأمحد )٣٠٤٣(رواه أبو داود )) ساحٍر وساحرةٍ 
      

َمن اقَتَبَس ُشعبًة ِمن : ((ومن أنواِع السحِر ِعلُم التنجيِم؛ حلديِث ابِن عباٍس رِضَي اُهللا عنهما مرفوًعا )١٦١(
  ).٣٧٢٦(، وابن ماجه )٣٩٠٥(رواه أبو داود )) النجوِم، فقد اقَتبَس ُشعبًة من السحر؛ زاَد ما زادَ 

وَحل السحِر عن املسحوِر بالرَقى الواردِة يف الِكتاِب والسنة مشروٌع، وأما َحله بِسحٍر ِمثِله فممنوٌع،  )١٦٢(
 ا ِمَن اِجلنبه َمس أن ْشرة وهي ِعالِج يُعاَجل به َمن كاَن يَُظنى بالنوهو ما يُسم.  

صلى اُهللا عليه  ،ى كاهًنا أو َعرافًا فَصدقَه مبا يقوُل، فقد َكَفَر مبا أُنزَِل على ُحممدٍ َمن أتَ : ((حلديثِ  )١٦٣(
  .ناده كالمويف إس .واللفظ له) ٩٥٣٦)) (املسند((وأمحد يف ، رواه األربعةُ )) وسلمَ 
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  فصٌل َيجَمُع معنى حديِث ِجبريَل المشهوِر في َتعليِمنا
يَن، ه يَنقِسُم إلى ثالِث َمراتبَ  الداإلسالِم،: وأن  

  ، واإلحساِن، وبياِن أركاِن ُكل منهاواإليمانِ 

ـــــْوٌل َوَعَمـــــلْ  )١٦٤( يَن قـَ الـــــد اْعَلـــــْم بِـــــَأن  
  

ـــــــِه َذا اْشـــــــَتَملْ    ـــــــا َعَلْي   فَاْحَفْظـــــــُه َوافْـَهـــــــْم َم
  َكَفــــــاَك َمـــــــا قَـــــــْد قَالَـــــــُه الرُســـــــولُ  )١٦٥(  

  
  ِإْذ َجــــــــــــــــــــــــــاَءُه َيْســــــــــــــــــــــــــأَلُُه ِجْبرِيــــــــــــــــــــــــــلُ   

  َعلَــــــــى َمَراتِــــــــَب ثَــــــــَالٍث َفصــــــــَلهْ  )١٦٦(  
  

  اَءْت َعَلــــــــــــــى َجِميِعــــــــــــــِه ُمْشــــــــــــــَتِمَلهْ َجــــــــــــــ  
ْحَســــــانِ  )١٦٧(   يـــــــَماِن َواْإلِ   ْاِالْســــــَالِم َواْإلِ

  
ــــــــــــــــــى َأرَْكــــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــــي َعَل   َواْلُكــــــــــــــــــل َمْبِن

ْســـــَالُم َمْبِنيـــــا َعَلـــــى )١٦٨(   َـــــى اْإلِ َقـــــْد أَت   فـَ
  

ـــــــــَال    ـــــــــْد نُِق ـــــــــا َق ـــــــــْق َواْدِر َم ــــــــــْمٍس َفَحق   َخ
ـــــرْكُن اْألََســـــاُس اْألَ  )١٦٩(   ــــــَها ال ـــــمُ َأوُل   ْعَظ

  
  َوْهـــــــــــَو الصـــــــــــَراُط اْلُمْســـــــــــَتِقيُم اْألَقْــــــــــــَومُ   

ُبــْت َواْعَتِصــمْ  )١٧٠(   ــَهاَدتـَْيِن فَاثـْ رُْكــُن الش  
  

َفِصــــــــــــمْ      بِـــــــــــاْلُعْرَوِة اْلــــــــــــُوثـَْقى التِـــــــــــي َال تـَنـْ
ـــــــــــــــــــَوثَانِ  )١٧١(   ـــــــــــــــــَالةِ ًـ ي ـــــــــــــــــُة الص   ا ِإقَاَم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــَوثَالِ    َــــــــــــــــــــــــــــــُة الزَكــــــــــــــــــــــــــــــاةِ ًـ ث   ا تَْأِدي

  
                                                 

يِن، واإلمياُن عند أهل السنة واجلماعةِ  )١٦٤( هنا عن اإلمياِن بالد ساِن،  قولٌ : عربوعمٌل؛ قوُل الَقلِب والل
 ساِن واَجلوارِح، وكما قال الشافعيال ُجيزُئ واحٌد منها عن اآلَخرِ : -رمحه اهللا-وَعمُل الَقلِب والل.  

  : مراتُب الدين ثالثٌ  )١٦٧-١٦٥(
عن اإلسالِم  وسلمَ  سأَل النيب صلى اُهللا عليه، واإلحساُن، كما يف حديِث ِجربيَل أنه اإلسالُم، واإلميانُ 

، )٤٧٧٧( خاري رواه البُ  ))هذا ِجربيُل َجاَء يـَُعلُم الناَس ِدينَـُهمْ ((: واإلمياِن واإلحساِن، مث قال يف آِخرِه
  .سيأيت بَياُا وكل ِمن هذه املراِتِب َمبين على أركاٍن، .)٥( لمٌ سْ ومُ 

    

شهاَدِة أْن ال إلَه إال : ُبِينَ اإلسالُم على مخسٍ ((: أركاُن اإلسالِم مخٌس، كما يف َحديثِ  )١٧٢-١٦٨(
رواه الُبخاري )) اُهللا وأن ُحممًدا عبُده ورسولُه، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وَحج البيِت، وَصوِم َرمضانَ 

  .واللفظ له) ١٦( وُمْسِلمٌ ، )٨(
  )  
)  
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  الصـــــَياُم فَاْســـــَمْع َواتبِـــــعْ  َوالرابِـــــعُ  )١٧٢(
  

ـــــــْن َيْســـــــَتِطعْ    ــــــــَحج َعَلـــــــى َم ــــــــَخاِمُس اْل   َواْل
يــــــــــــــَمانِ  )١٧٣(     فَِتْلـــــــــــــَك َخــــــــــــــْمَسٌة َوِلْإلِ

  
ــــــــــــــــــــَرانِ    ــــــــــــــــــــَال ُنْك ــــــــــــــــــــاٍن ِب   ِســــــــــــــــــــتُة َأرَْك

  ِإيــــــــــــَمانـَُنا بِاللـــــــــــِه ِذي اْلَجـــــــــــَاللِ  )١٧٤(  
  

ــــــــــــــالِ    ــــــــــــــْن ِصــــــــــــــَفِة اْلَكَم ــــــــــــــُه ِم ــــــــــــــا َل   َوَم
ــــــــــــَررَهْ َوبِاْلَمال )١٧٥(     ئِــــــــــــِك اْلِكــــــــــــَراِم اْلبَـ

  
َزلَـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــَرهْ  ةِ وَُكْتبِـــــــــــــــــــــــــِه اْلُمنـْ اْلُمَطه  

ــــــــــــــــــُهَداِة ِلْألَنَـــــــــــــــــامِ  )١٧٦(     َوُرْســـــــــــــــــِلِه اْل
  

  ِمـــــــــــــــــْن َغْيـــــــــــــــــِر تـَْفرِيـــــــــــــــــٍق َوَال ِإيَهـــــــــــــــــامِ   
ـــــــا )١٧٧(   ـــــــك َكَم ـــــــَال َش ـــــــوٌح ِب ــــــــُهْم ُن   َأوُل

  
ـــــــــــــــــَحمًدا لَـــــــــــــــــُهْم قَــــــــــــــــْد َخَتَمــــــــــــــــا     َأن ُم

ــنْـ  )١٧٨(   ـــْمَسٌة ِم ــْزِم اْألُلَــىَوَخ ــو اْلَع   ُهْم ُأوُل
  

ــــــــوَرى تَــــــــَال    ِفــــــــي ُســــــــورَِة اْألَْحــــــــَزاِب َوالش  
ــــــــــَرددِ  )١٧٩(   َقــــــــــْن بِــــــــــَال تـَ   َوبِاْلَمَعــــــــــاِد ايـْ

  
  َوَال ادَعــــــــــــــا ِعْلــــــــــــــٍم ِبَوقْــــــــــــــِت اْلَمْوِعــــــــــــــدِ   

  
                                                 

)  
أْن ُتؤِمَن باِهللا وَمالئكِته : ((ديِث ِجربيَل املشهوِر؛ وفيه قالأركاُن اإلمياِن ِستٌة، كما يف حَ  )١٧٦-١٧٣(

  .)٨( رواه ُمْسِلمٌ )) وُكُتِبه وُرُسِله واليوِم اآلِخِر، وتُؤِمَن بالَقَدِر َخريِه وَشره
  )  )  
َنا إِلَْيَك كَ �: ُيشُري إليه قولُه تعاىل ، كمانوٌح عليه السالُم أوُل رسولٍ  )١٧٧( َنا ِإَىل نُوٍح ِإنا أَْوَحيـْ َما أَْوَحيـْ

َما َكاَن �: ، وُحممد صلى اُهللا عليه وسلَم خاَمتُهم كما يف قولِه تعاىل]١٦٣: النساء[ �َوالنِبيَني ِمْن بـَْعِدهِ 
  ].٤٠: األحزاب[� ُحمَمٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخاَمتَ النِبينيَ 

حممد، ونوح، وإبراهيم، : (-وهم أصحاُب احلزِم واِجلد والصرب-أولو الَعزِم من الرُسِل َمخسٌة  )١٧٨(
َوِإْذ َأَخْذنَا ِمْن النِبيَني ِميثَاقـَُهْم �: عنَد قولِه تعاىل )٧(؛ ذُِكروا يف سورة األحزاب آية )وموسى، وعيسى

  .�ى َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوإِبـْرَاِهيَم َوُموسَ 
َنا إِلَْيَك �: عند قولِه تعاىل )١٣(ويف ُسورة الشورى آية  يِن َما َوصى بِِه نُوًحا َوالِذي أَْوَحيـْ َشرََع َلُكْم ِمْن الد

يَن َوال تـَتَـَفرُقوا ِفي َنا بِِه إِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الد   .؟.�هِ َوَما َوصيـْ
اخلامُس من أركاِن اإلمياِن، الذي جيُب اإلمياُن به، وهو اإلمياُن باليوِم اآلِخِر، وُمسي  هذا هو الركنُ  )١٧٩(

اإلمياُن بأنه ال يَعلُم وقَت يَوِم : باملعاِد؛ ألنه اليوُم الذي يَعوُد فيه الناُس ويَرِجعون إىل اِهللا، وِمن اإلمياِن به
 �ِإن اللَه ِعْنَدُه ِعْلُم الساَعةِ �:  تعاىل، وأن َمن ادَعى الِعلَم مبَوعِده فهو كاذٌب؛ لقولِه تعاىلالِقيامِة إال اهللاُ 

  ].٣٤: لقمان[



 

 

ßÿÚ�Ùç‘₣ù]<�ÜĞ×ŽÂ<ŽoŽu^fÿÚ<±c<�Ùç‘ŁçÖ]<�Ü�×Ł‰<₣íÿÚç₣¿ ٦١< <

نَــــــا نـُــــــْؤِمُن ِمــــــْن َغْيــــــِر اْمتِــــــَرا )١٨٠( َلِكنـ  
  

ــــــَورَ    ــــــْد َصــــــح َعــــــْن َخْيــــــِر اْل   ىِبُكــــــل َمــــــا َق
ـــــا )١٨١(   َلَه ـــــْن ِذْكـــــِر آيَـــــاٍت َتُكـــــوُن قـَبـْ   ِم

  
ــــــــــــــــَها   ـــــــــــــــاٌت َوَأْشـــــــــــــــَراٌط َل ـــــــــــــــَي َعَالَم   َوْه

ـــــا )١٨٢(   ـــــاْلَمْوِت َوَم ــــــَماُن ِب ي ـــــْدُخُل اْإلِ   َوَي
  

ــــــــــــا   ــــــــــــاِد ُحِتَم ــــــــــــى اْلِعَب ــــــــــــِدِه َعَل ــــــــــــْن بـَْع   ِم
ــــــــــــــٌد َمْســــــــــــــُؤولُ  )١٨٣(     َوَأن ُكــــــــــــــال ُمْقَع

  
ــــــــولُ    ــــــــا الرُس يُن َوَم ــــــــد ــــــــا ال ــــــــرب َم ــــــــا ال   َم

ــــــــــــْيِمنُ  )١٨٤(   ــــــــــــَد َذا يـُثَبــــــــــــُت اْلُمَه   َوِعْن
  

  بِثَابِــــــــــــــــِت اْلَقــــــــــــــــْوِل الــــــــــــــــِذيَن آَمنُـــــــــــــــــوا  
  َويُـــــــوِقُن اْلُمْرتَــــــــاُب ِعْنــــــــَد َذلِــــــــكْ  )١٨٥(  

  
  بِأَنـــــــــــــــــــــــــــَما َمــــــــــــــــــــــــــْورُِدُه اْلَمَهالِـــــــــــــــــــــــــــكْ   

ــــــــــــِث َوالنُشــــــــــــورِ  )١٨٦(   ــــــــــــا َواْلبَـْع   َوبِاللَق
  

ــــــــــــــــــــــــــــــورِ    ــــــــــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــــــــــــــَن اْلُقُب   َوِبِقَياِمَن
  

                                                 

الساَعَة  فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال �: وهذا اليوُم َتسِبُقه عالماٌت وآياٌت وأشراٌط له، كما قال تعاىل )١٨١ ،١٨٠(
  ].١٨: حممد[ �ْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشرَاُطَهاَأْن تَْأتِيَـُهْم بَـ 

  

ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة �: اإلمياُن باملوِت وأنه َحق؛ قال اُهللا تعاىل: ويَدُخل يف اإلمياِن باليوِم اآلِخرِ  )١٨٢(
  ].١٨٥: آل عمران[ �اْلَمْوتِ 

إذا أُْقِعَد املؤمُن : ((فوًعا، وفيهوهذا ثابٌت يف حديِث البَـرَاِء بن عاِزٍب رِضَي اُهللا عنهما مر  )١٨٥-١٨٣(
يـُثَبُت اللُه الِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل �: يف قـَْربِه ُأِيتَ، ُمث َشِهَد أْن ال إلَه إال اُهللا وأن ُحممًدا رسوُل اهللا؛ فذلك قولُه

 كما عند أمحدَ - اُهللا عنهوعنه رِضَي . )٢٨٧١( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ١٣٦٩(رواه الُبخاري )) �الثاِبتِ 
ما هذا الرُجُل الذي بُِعَث : فيأتيه َمَلكاِن فُيجلسانِه فَيقوالِن له: ((-وغريِه )١٨٥٣٤)) (املسند((يف 

  ...)).هو رسول اهللا صلى اهللاُ عليه وسلمَ : فيكم؟ فيقولُ 
    

:  تعاىل يَوَم الِقيامِة؛ لقولِه تعاىلاإلمياُن بِلقاِء اهللاِ : ويَدُخل يف اإلمياِن باليوم اآلِخر: أي )١٨٧ ،١٨٦(
َوأَن اللَه يـَبـَْعُث �: ، واإلمياُن بالَبعِث والنشوِر؛ لقوِله تعاىل]١٥٤: األنعام[ �َلَعلُهْم بِِلَقاِء َرِْم يـُْؤِمُنونَ �

، وهذا الَبعُث والنشوُر ]١٥: امللك[ �ورُ وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النشُ �: ، وقولِه]٧: احلـج[ �َمْن ِيف اْلُقُبورِ 
: ُحفاًة غَري ُمنتعِلَني كاجلراِد؛ لقولِه صلى اُهللا عليه وسلمَ  -غَري خمتونني: أي-يكوُن العباُد فيه ُغْرًال 

اُن اإلمي: ومنه أيًضا. )٢٨٦٠( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ٣٤٤٧(رواه الُبخاري )) ُحتَشرون ُحفاًة ُعراًة ُغْرًال ((
  ].٧٣: األنعام[ �يـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصورِ �: بالنفِخ يف الصوِر؛ لقولِه تعاىل
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  ُحَفــــــــاًة َكَجــــــــَراٍد ُمْنَتِشـــــــــرْ  غُــــــــْرًال  )١٨٧(
  

ـــــــــــْوٌم َعِســـــــــــرْ      يـَُقـــــــــــوُل ُذو اْلُكْفـــــــــــَراِن َذا يـَ
ــــــْوِم اْلَفْصــــــلِ  )١٨٨(   ــــــُق لِيَـ   َويُـــــــْجَمُع اْلَخْل

  
ــــــــــــــــــــْفِلي   ُهْم َوالســــــــــــــــــــوِيـ   َجِمــــــــــــــــــــيُعُهْم ُعْل

  ِفــــي َمْوِقــــٍف يَـــــِجل ِفيــــِه اْلـــــَخْطبُ  )١٨٩(  
  

ـــــــــــــــــَهْوُل بِــــــــــــــــِه َواْلَكــــــــــــــــْربُ      َويـَْعظُــــــــــــــــُم اْل
ــــــْرِض َوالْـــــــِحَسابِ وَ  )١٩٠(     ُأْحِضــــــُروا ِلْلَع

  
َقَطَعــــــــــــــــــــْت َعَالئِــــــــــــــــــــُق اْألَْنَســــــــــــــــــــابِ      َوانـْ

  َواْرَتَكَمــــــــْت َســــــــَحاِئُب اْألَْهــــــــَوالِ  )١٩١(  
  

َعَجــــــــــــــــَم اْلَبِليــــــــــــــــُغ ِفــــــــــــــــي اْلَمَقــــــــــــــــالِ      َوانـْ
  َوَعنَـــــــــــــــِت اْلُوُجـــــــــــــــوُه ِلْلَقيــــــــــــــــومِ  )١٩٢(  

  
  َواقْـــــــــــُتص ِمــــــــــْن ِذي الظْلــــــــــِم ِلْلَمْظلُـــــــــــومِ   

  ِت اْلُملُــــــــــــوُك ِلَألْجَنــــــــــــادِ َوَســــــــــــاوَ  )١٩٣(  
  

ـــــــــــــــــــــاِب َواْألَْشـــــــــــــــــــــَهادِ      َوِجـــــــــــــــــــــيَء بِاْلِكَت
ـــــــِهَدْت َالْعَضـــــــاُء َواْلَجـــــــَوارِحُ  )١٩٤(     َوَش

  
ـــــــــــــــــــْوَءاُت َواْلَفَضـــــــــــــــــــاِئحُ    َوبَـــــــــــــــــــَدِت الس  

ــــــــــــَرائِرْ  )١٩٥(   ــــــــــــَك الس ــــــــــــْت ُهَناِل ُتِلَي   َوابـْ
  

  َواْنَكَشـــــــــــَف اْلَمْخِفـــــــــــي ِفـــــــــــي الضـــــــــــَمائِرْ   
                                                   

  

، ويوُم اَجلمِع ويَوُم الَفصِل ]٩: التغابن[ �يـَْوَم َجيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اجلَْْمعِ �: كما يف قولِه تعاىل )١٨٩ ،١٨٨(
  .هو يوُم الِقيامِة؛ ُجيَمُع فيه اخلَلُق، ويُفَصُل بينهم

ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة �: اإلمياُن باملوِت وأنه َحق؛ قال اُهللا تعاىل: ويَدُخل يف اإلمياِن باليوم اآلِخرِ  )١٨٩(
  ].١٨٥: آل عمران[ �اْلَمْوتِ 

  ].١٨: احلاقة[ �يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ �: لقولِه تعاىل )١٩٠(
: األهواُل، وَيسُكُت اَجلميُع، حىت َمن كان بَليًغا يف الدنيا، قال اُهللا تعاىلويف ذلك اليوِم َجتتِمُع  )١٩١(
� ُم نـَْفٌس ِإالوقال]١٠٥: هود[ �بِِإْذنِهِ  يـَْوَم يَْأِت ال َتَكل ، :� ْمحَِن َفال َتْسَمُع ِإالَوَخَشَعِت اَألْصَواُت لِلر 

  ].١٠٨: طـه[ �َمهًْسا
  .َذلت وخَضَعتْ : ، أي]١١١: طـه[ �َنْت اْلُوُجوُه لِْلَحي اْلَقيومِ َوعَ �: قال اهللاُ تعاىل )١٩٢(
  ].٦٩: الزمر[ �َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنِبيَني َوالشَهَداءِ �: قال اهللاُ تعاىل )١٩٣(
 �َتْشَهُد أَْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُمَنا أَْيِديِهْم وَ �: قال اُهللا تعاىل )١٩٤(
  ].٦٥: يس[
ــــــرَائِرُ �: قــــــال اهللاُ تعــــــاىل )١٩٥( ــــــى الس َل ــــــْوَم تـُبـْ ــــــُدورِ �: ، وقــــــال]٩: الطــــــارق[ �يـَ ــــــا ِيف الص ــــــَل َم َوُحص� 
  ].١٠ :العاديات[
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  اِئُف اْألَْعَمـــــــــالِ َوُنِشـــــــــَرْت َصـــــــــحَ  )١٩٦(
  

ــــــــــــــــــــــــَمالِ    تـُْؤَخـــــــــــــــــــــــُذ بِـــــــــــــــــــــــاْلَيِميِن َوالش  
  طُـــــــــوَبى ِلَمـــــــــْن يَْأُخـــــــــُذ بِـــــــــاْلَيِمينِ  )١٩٧(  

  
  ِكَتابَـــــــــــــــــُه ُبْشـــــــــــــــــَرى بِــــــــــــــــــُحوٍر ِعـــــــــــــــــينِ   

ـــــــــــــَمالِ  )١٩٨(   َواْلَويْـــــــــــــُل ِلآلِخـــــــــــــِذ بِالش  
  

ــــــــــــــــــــــيِم َصــــــــــــــــــــــالِ    ــــــــــــــــــــــٍر ِلْلَجِح   َورَاَء َظْه
ـــــَم َوَال  )١٩٩(   ـــــَال ظُْل ـــــَوْزُن بِاْلِقْســـــِط َف   َواْل

  
ــــــــــــَال    ــــــــــــا َعِم ــــــــــــٌد ِبِســــــــــــَوى َم   يـُْؤَخــــــــــــُذ َعْب

بَـــــــــــْيَن نَــــــــــاٍج رَاِجــــــــــٍح ِميَزانُـــــــــــهُ  )٢٠٠(     فـَ
  

ــــــــــــــــــــــــــُه ُعْدَوانُــــــــــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــــــــــِرٍف َأْوبـََق   َوُمْق
  َويـُْنَصــــــُب اْلــــــــِجْسُر بِـــــــَال اْمِتـــــــَراءِ  )٢٠١(  

  
َبــــــــــــاءِ      َكَمــــــــــــا أَتَــــــــــــى ِفــــــــــــي ُمْحَكــــــــــــِم اْألَنـْ

  يَـــــــــُجوزُُه النــــــــاُس َعَلــــــــى َأْحــــــــَوالِ  )٢٠٢(  
  

  ِبِهْم ِمــــــــــــــــَن اْألَْعَمــــــــــــــــالِ ِبَقــــــــــــــــْدِر َكْســــــــــــــــ  
بَـــــــــْيَن ُمـــــــــْجَتاٍز ِإلَــــــــى الْـــــــــِجَنانِ  )٢٠٣(     فـَ

  
  َوُمْســـــــــــــــِرٍف ُيَكــــــــــــــــب ِفــــــــــــــــي النيــــــــــــــــَرانِ   

ــــــــــَجنُة َحـــــــــق َوُهــــــــــَما )٢٠٤(     َوالنـــــــــاُر َواْل
  

نَـــــــــــــــــــــــاَء لَـــــــــــــــــــــــــُهَما     َمْوُجوَدتَـــــــــــــــــــــــاِن َال فـَ
                                                   

ما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَهُ َفأَ �: ، وقال]١٠: التكوير[ �َوِإَذا الصُحُف ُنِشَرتْ �: قال اُهللا تعاىل )١٩٨-١٩٦(
َوأَما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فـَيَـُقوُل يَا لَْيَتِين َملْ �: ، وقال]١٨: احلاقة[ �بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤْم اقْـَرُءوا ِكَتابَِيهْ 

  ].١٩: احلاقة[ �أُوَت ِكَتابَِيهْ 
    

: األنبياء[ �يَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئًاَوَنَضُع اْلَمَوازِ �: قال اُهللا تعاىل )٢٠٠ ،١٩٩(
َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الِذيَن َخِسُروا * َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن �: ، وقال]٤٧

  .]١٠٣ ،١٠٢: ؤمنونامل[ �أَنُفَسُهْم ِيف َجَهنَم َخاِلُدونَ 
  

 َوِإْن ِمْنُكْم ِإال �ويف ذلك الَيوِم يُنَصُب الصراُط على َمِنت جهنَم، وَميُر عَليِه كل الناِس؛  )٢٠٣-٢٠١(
مث يْؤَتى باِجلْسِر : ((، كل على حَسِب أعمالِه يف الدنيا؛ قال صلى اُهللا عليه وسلمَ ]٧١: مرمي[ �َوارُِدَها
املْؤِمٌن عليها كالطْرِف، وكالبَـْرِق، وكالريِح، وكَأجاِويِد اخلَيِل الركاِب، فناٍج ... بْني َظْهَرْي جهنمَ  فُيجَعلُ 

) ٧٤٣٩(رواه الُبخاري )) ُمَسلٌم، وناٍج َخمُْدوٌش، وَمْكُدوٌس يف ناِر جهنَم، حىت َميُر آِخُرهم يُسَحُب َسْحًبا
  .)١٨٣( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،

    

)٢٠٤(  ما حق ِة والناِر وأُة وجوِد اجلنة  :أدلة، وِمن ذلك قوُله تعاىل عن اجلَننا يف الكتاب والسكثريٌة جد :
، وقال صلى ]٢٤: البقرة[ �أُِعدْت لِْلَكاِفرِينَ �: ، وقال عن النار]١٣٣: آل عمران[ �أُِعدْت لِْلُمتِقنيَ �

 ًدا عْبُده وَرسولُه: ((مَ اُهللا عليِه وسلحمم اُهللا وْحَده ال شريَك له، وأن َة ... َمن َشِهَد أْن ال إلَه إالواجلَن =
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ــــهِ  )٢٠٥( ـــــَخْلِق َحــــق َوِب ــــِر اْل   َوَحــــْوُض َخْي
  

  ْخــــــــَرى َجِميــــــــُع ِحْزبِـــــــــهِ َيْشــــــــَرُب ِفــــــــي اْألُ   
ــــــــْمٍد يـُْنَشـــــــرُ  )٢٠٦(   ـــــــُه لِـــــــَواُء َح ـــــــَذا َل   َك

  
  ا تُـــــــــــــــْحَشرُ ًـ َوتَــــــــــــــْحَتُه الرْســــــــــــــُل َجِميعـــــــــــــ  

ــــَفاَعُة اْلُعْظَمــــى َكَمــــا )٢٠٧(   َكــــَذا لَــــُه الش  
  

ــــــــــــــُه اللــــــــــــــُه بِـــــــــــــــَها َتَكرَمــــــــــــــا   قَــــــــــــــْد َخص  
  ِمــــْن بـَْعــــِد ِإْذِن اللــــِه َال َكَمــــا يـَــــَرى )٢٠٨(  

  
ـــــــــــَرىُكـــــــــــل قُـ    ـــــــــــى اللـــــــــــِه افْـتَـ ـــــــــــوِري َعَل   ُب

ـــــــَمِن ِفــــــي )٢٠٩(   ــــــى الرْح ــــــَفُع َأوًال ِإَل   َيْش
  

  َفْصــــــــِل اْلَقَضــــــــاِء بـَــــــــْيَن َأْهــــــــِل اْلَمْوِقــــــــفِ   
  ِمـــْن بـَْعـــِد َأْن َيْطُلبَـَهـــا النـــاُس ِإلَـــى )٢١٠(  

  
  ُكـــــــــل ُأولِـــــــــي اْلَعــــــــــْزِم الْــــــــــُهَداِة اْلُفَضــــــــــَال   

  ِتْفَتاحِ َوثَانًِيـــــــــا َيْشـــــــــَفُع ِفـــــــــي اْســـــــــ )٢١١(  
  

  َداِر النِعــــــــــــــــــــــيِم ِألُولِــــــــــــــــــــــي اْلَفــــــــــــــــــــــَالحِ   
                                                   

=   اَر حقوالن ،َحق (( البُ رواه خاري )٢٨( ُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ٣٤٣٥.(  
يَظمْأ أبًدا؛ قال صلى اُهللا عليه حْوُض النيب صلى اُهللا عليه وسلَم هو الَكوثُر، َمن شِرَب منه مل  )٢٠٥(

 رواه الُبخاري )) إين فـََرُطكم على اَحلوِض، َمن َمر عَلي َشِرب، وَمن َشِرَب مل َيظمَأ أبًدا: ((وسلمَ 
  .واألحاديُث فيه كثريةٌ  ،)٢٢٩٠( لمٌ سْ واللفظ له، ومُ ) ٦٥٨٣(
أنا َسيُد ولِد آَدَم يَوَم الِقيامِة وال : ((مرفوًعا كما ثَبت يف حديث أيب سعيٍد اخلُْدري رضي اهللا عنه )٢٠٦(

وابن ماجه ) ٣١٤٨(رواه الِرتِْمِذي )) إال حتَت ِلوائي -آَدُم فَمن ِسواهُ - وما ِمن َنيب يَوَمئذٍ ... َفْخَر،
)٤٣٠٨.(  
صِل الَقضاِء، وهي هي أن َيشَفَع النيب صلى اُهللا عليه وسلَم يف فَ  :الشفاعُة الُعظمى )٢١٠-٢٠٧(

حموُد الذي قال اهللاُ عنه
َ
قاُم امل

َ
َعَثَك رَبَك َمَقاًما َحمُْموًدا�: الشفاعُة اُألوىل، وهي امل : اإلسراء[ �َعَسى َأْن يـَبـْ

ا َتكوُن بعد إذِن اِهللا َعز وَجل له، بعد أْن يأَيت الناُس األنبياَء نَبيا نبيا حىت يأ]٧٩ نا حممًدا ، وهي إمنتون نبي
 .صلى اهللاُ عليه وسلَم فيشفع هلم
يا ُفالُن : إن الناَس َيصريون يَوَم الِقيامِة ُجثًا، كل أمٍة تـَْتَبُع نبيها، يَقولون: ((قال ابن ُعمَر رضي اهللا عنهما

حمودَ اشَفْع، حىت تَنتهَي الشفاعُة إىل النيب صلى اُهللا عليه وسلَم، فذ
َ
قاَم امل

َ
رواه )) لك يَوَم يَبَعثُه اُهللا امل

 ٤٧١٨( الُبخاري(.  
      

 قال هي اسِتفتاُح باِب اجلَنة،خاصٌة بنبينا صلى اُهللا عليه وسلَم أيًضا، و  والشفاعُة الثانيةُ  )٢١٢، ٢١١(
  .مودِ ، وهي أيًضا ِمَن املقاِم احمل)١٩٦( رواه ُمْسِلمٌ  ))أنا أوُل الناِس َيشَفُع يف اَجلنةِ : ((صلى اهللاُ عليه وسلمَ 
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ـــــــــــــَفاَعَتانِ  )٢١٢( َهـــــــــــــَذا َوَهاتَـــــــــــــاِن الش  
  

  قَـــــــــــــــْد ُخصـــــــــــــــَتا بِـــــــــــــــِه بِـــــــــــــــَال ُنْكـــــــــــــــَرانِ   
  ا َيْشــــــــــَفُع ِفــــــــــي َأقْـــــــــــَوامِ ًـ ثــــــــــــَوثَالِ  )٢١٣(  

  
ْســـــــــَالمِ    ــــــــــُهَدى اْإلِ   َمـــــــــاُتوا َعَلـــــــــى ِديـــــــــِن اْل

ــــــــــــــــَرُة اْآلثَــــــــــــــــامِ  )٢١٤(   ُهْم َكثْـ   َوَأْوبـََقــــــــــــــــتـْ
  

ْجــــــــــــــــَرامِ      فَــــــــــــــــُأْدِخُلوا النــــــــــــــــاَر بِــــــــــــــــَذا اْإلِ
ــــــِجَنانِ  )٢١٥(   َهـــــا ِإلَـــــى اْل   َأْن يــــــَْخُرُجوا ِمنـْ

  
ْحَســـــــــــــانِ      ِبَفْضـــــــــــــِل َرب اْلَعـــــــــــــْرِش ِذي اْإلِ

  َوبـَْعــــــــــَدُه َيْشــــــــــَفُع ُكــــــــــل ُمْرَســــــــــلِ  )٢١٦(  
  

  وَُكـــــــــــــــل َعْبـــــــــــــــٍد ِذي َصـــــــــــــــَالٍح َوَولِـــــــــــــــي  
  َويُـــــــــــْخِرُج اللــــــــــُه ِمــــــــــَن النيــــــــــَرانِ  )٢١٧(  

  
ـــــــــــَمانِ    ي ــــــــــى اْإلِ ــــــــــاَت َعَل ــــــــــْن َم   َجـــــــــــِميَع َم

ـــــــــا )٢١٨(   ــــــــــَحَياِة يُْطَرُحوَن ـــــــــِر اْل ـــــــــي نـََه   ِف
  

ــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــْوَن َويـَْنُبُتوَن ــــــــــــــــــــــــا فـََيْحيَـ   َفْحًم
ــــــــــهِ  )٢١٩(   ــــــــــي َهْيَئاِت ــــــــــُت ِف   َكأَنـــــــــــَما يـَْنُب

  
ـــــــــْيِل ِفـــــــــي َحافَاتِـــــــــهِ    َحــــــــــِميِل الس ِحـــــــــب  

ـــــــــَماُن بِاْألَقْــــــــَدارِ  )٢٢٠(   ي ــــــــاِدُس اْإلِ َوالس  
  

  فَــــــــــــــــــــــــــــأَْيِقَنْن بِـــــــــــــــــــــــــــــَها َوَال تُـــــــــــــــــــــــــــــَمارِ   
ـــــــــَدرْ  )٢٢١(     َفُكـــــــــل َشـــــــــْيٍء ِبَقَضـــــــــاٍء َوَق

  
ــــــــــــاِب ُمْســــــــــــَتَطرْ    ــــــــــــي ُأم اْلِكَت ــــــــــــل ِف   َواْلُك

  
                                                 

  

: هي يف إخراِج ُعصاِة املوحديَن ِمَن الناِر وُدخوِهلُم اجلَنة، كما يف حديث والشفاعُة الثالثةُ  )٢١٥-٢١٣(
، وقال صلى اُهللا عليه )٦٥٦٦( ه الُبخاري روا)) َخيرُُج َقوٌم ِمَن الناِر ِبَشَفاَعِة ُحمَمٍد َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ ((

  ).٩٩( رواه الُبخاري )) ال إلَه إال اُهللا، خاِلًصا ِمن َقلِبه: َأسَعُد الناِس بَشفاعيت َيوَم الِقيامِة َمن قال: ((وسلمَ 
    

اجلَنِة اجلَنَة، يُدِخُل اُهللا أْهَل : ((كما يف حديث أيب سعيٍد اخلُْدري رضي اهللا عنه مرفوًعا )٢١٩-٢١٦(
َحبٍة ِمن  َمن َوَجْدُمت يف قـَْلِبه ِمثقالَ انظُروا : يُدِخُل َمن َيشاُء يف َرمحِته، ويُدِخُل أهَل الناِر الناَر، مث يَقولُ 
احلَياِة أِو ، فيُـْلَقْوَن يف َِر -احَرتقوا: أي- َخْردٍل ِمن إمياٍن فَأخرِجوه، فَيخُرجون منها ُمحًَما قِد امَتَحُشوا

رواه الُبخاري )) احلََيا، فَينُبتوَن ِمنُه كما تَنُبُت احلِبُة إىل جانِب السيِل، أْمل تـََرْوها كيف َخترُُج َصْفراَء ُمْلَتويًة؟
  .واللفظ له) ١٨٤( وُمْسِلمٌ ، )٢٢(

      

شرَع الناظُم يف عدها ابِتداًء من البيت  هو الركُن السادُس ِمن أركاِن اإلمياِن اليت :اإليماُن بالَقَدرِ  )٢٢٠(
  ).١٧٣(رْقم 

= وُكل َصِغٍري وََكِبٍري �: ، وقال تعاىل]٤٩: القمر[ �ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ �: قال اُهللا تعاىل )٢٢١(
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ــــــَر َوَال  )٢٢٢(   َال نـَـــــْوَء َال َعــــــْدَوى َوَال طَيـْ
  

َعــــــــــــاَلى ِحــــــــــــَوَال    ــــــــــــا َقَضــــــــــــى اللــــــــــــُه تـَ َعم  
ـــــــَة َال َوَال َصـــــــَفرْ  )٢٢٣(     َال ُغـــــــوَل َال َهاَم

  
  َمـــــــــــــا بِـــــــــــــَذا َأْخبَــــــــــــــَر َســـــــــــــيُد اْلَبَشـــــــــــــرْ كَ   

ْحَســــــــــــــانِ  )٢٢٤(   ــــــــــــــُة اْإلِ َب   َوثَالِــــــــــــــٌث َمْرتـَ
  

  َوتِْلــــــــــــــَك َأْعَالَهــــــــــــــا لَــــــــــــــَدى الرْحـــــــــــــــَمنِ   
  َوْهـــَو ُرُســـوُخ اْلَقْلـــِب ِفـــي اْلِعْرَفـــانِ  )٢٢٥(  

  
  َحتـــــــــــــــى َيُكـــــــــــــــوَن اْلَغْيـــــــــــــــُب َكاْلِعيَـــــــــــــــانِ   

    
  

                                                 

  .مكتوب: أي] ٥٣: القمر[ �ُمْسَتطَرٌ   =
ُمِطْرنا : طَر إليها، فيقولوننوا يف اجلاهليِة يَنِسبون املر، وقد كاُمفَرُد أَْنواء، وهي َمنازُل الَقمَ  :النوءُ  )٢٢٢(

ا ُمسَي نـَْوًءا ألنه إذا َسقَ : بنَـْوِء كذا وكذا وَجنِم كذا وكذا، ومعناه يف اللغة لوع، وإمنجُم يف املغرِب الطط الن
  .شرقطَلع بامل

  .ن جَسٍد إىل جَسٍد بطبيعِته ال مبشيئة اهللاَسَريَاُن املرِض مِ  :والَعْدوى المنفيُة هنا هي
  .التشاُؤم، وِضدها الَفْألُ  :والطَيرة

ِمن ِجنِس اِجلن والشياطِني، َتزُعُم العرُب ُوجوَده، وَختشى ِمن َشره، فَنفاُه النيب صلى اهللاُ : الُغول )٢٢٣(
  .عليه وسلمَ 

 . يَتشاَءمون إذا َوَقع على بيِت أحِدِهم طائٌر ُيشِبُه الُبومَة، كانوا :الهاَمةُ 
  .ما يَعتِقُده أهُل اجلاهليِة ِمن خروِج ُروِح الَقتيِل ِعنَد َقربِه حىت يؤَخَذ بثأرِه: وقيل

  .ال َتشاُؤَم بَشهِر َصَفر، كما كان أهُل اجلاهليِة يَفَعلون: أي :ال َصَفر
: وِمْصداُق ذلك قولُه صلى اُهللا عليه وسلمَ . ا َقدَره وشاَءه ُسبحانَهوكل ما مضى ال َيُضر إال بإذِن اِهللا ومب

  . )٢٢٢٠( رواه ُمْسِلمٌ )) ال َعْدَوى، وال هاَمَة، وال نـَْوَء، وال َصَفرَ ((
يِن اليت ذَكَرها الناظم رمحة اهللا عليه يف البيتِ  :اإلحسانُ  )٢٢٥ ،٢٢٤( الثُة ِمن َمراتِب الدهو املرتبُة الث 

: وهو أَْعالها، وفسره النيب صلى اُهللا عليه وسلَم يف حديِث ِجربيَل عليه السالُم بقوله) ١٦٧(رْقم 
 واللفظ له،) ٤٧٧٧( رواه الُبخاري )) اإلحساُن أْن َتعُبَد اَهللا كأنَك َتراُه، فإْن مل َتُكْن َتراُه فإنه يَراكَ ((

  .)٩( وُمْسِلمٌ 
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  وأن فاِسقَ  ُقُص بالمعصيِة،فصٌل في َكوِن اإليماِن يَزيُد بالطاعِة ويَن
  أهِل الِملِة ال َيكُفُر بَذنٍب ُدوَن الشرِك إال إذا استَحله،

  وأنه َتحَت المشيئِة، وأن التوبَة َمقبولٌة ما لم يـَُغْرِغرْ 

  ِإيــــــــــــــــَمانـَُنا يَزِيـــــــــــــــُد بِالطاَعـــــــــــــــاتِ  )٢٢٦(
  

تِ    الــــــــــــــــــــــــــالز   َونـَْقُصــــــــــــــــــــــــــُه َيُكــــــــــــــــــــــــــوُن ِب
  َعَلـــــــــــى تـََفاُضـــــــــــلِ  َوَأْهُلـــــــــــُه ِفيـــــــــــهِ  )٢٢٧(  

  
  َهـــــــــــــْل أَنْـــــــــــــَت َكـــــــــــــاْألَْمَالِك َأْو َكالرُســـــــــــــلِ   

  َواْلَفاِســــــــُق اْلِملــــــــي ُذْو اْلِعْصــــــــَيانِ  )٢٢٨(  
  

يـــــــــــــَمانِ      لَـــــــــــــْم يـُْنــــــــــــَف َعْنــــــــــــُه ُمْطَلــــــــــــُق اْإلِ
ـــــْن ِبَقـــــْدِر اْلِفْســـــِق َواْلَمَعاِصـــــي )٢٢٩(     َلِك

  
  ِإيـــــــــــــــــَمانُُه َمــــــــــــــــا زَاَل ِفــــــــــــــــي اْنِتَقـــــــــــــــــاصِ   

  ُقـــــــــــوُل ِإنــــــــــــُه ِفــــــــــــي النــــــــــــارِ َوَال نَـ  )٢٣٠(  
  

ــــــــــــــــــــاِري   َــــــــــــــــــــْل َأْمــــــــــــــــــــُرُه ِلْلَب   ُمَخلــــــــــــــــــــٌد ب
لَــــــــِه الناِفــــــــَذهْ  )٢٣١(     تَـــــــــْحَت َمِشــــــــيَئِة اْإلِ

  
ــــــــــَذهْ    ــــــــــا آَخ ــــــــــُه َوِإْن َش ــــــــــا َعْن ــــــــــا َعَف   ِإْن َش

ـــــــــــِجَنانِ  )٢٣٢(   ــــــــــى اْل ــــــــــْه َوِإَل ــــــــــْدِر َذْنِب   ِبَق
  

ــــــــــــــَمانِ    ي ـــــــــــــى اْإلِ ـــــــــــــاَت َعَل ُــــــــــــــْخَرُج ِإْن َم   ي
  

                                                 

لِيَـْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع �: هِل السنِة واجلماعِة أن اإلمياَن يَزيُد ويَنُقُص؛ قال اُهللا تعاىلِمن عقيدِة أ )٢٢٦(
  ].٤: الفتح[ �ِإميَاِِمْ 

َنا ِمْن �: وأن أْهَله ُمتفاِضلون فيه وليسوا َسواًء؛ قال اُهللا تعاىل )٢٢٧( ُمث أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصطََفيـْ
رَاِت بِِإْذِن اللِه َذِلَك ُهَو اْلفَ ِعَبا ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ  �ْضُل اْلَكِبريُ ِدنَا َفِمنـْ
  .، فالرسُل واملالئكُة ليسوا كبقيِة اخلْلِق يف إمياِم]٣٢: فاطر[

ِلمَني ال يـُنـَْفى عنه اإلمياُن بالكلية، وال يوَصُف باإلمياِن وأن فاسَق أهِل الِقبلِة ِمَن املسْ  )٢٢٩ ،٢٢٨(
ا يَنُقُص إميانُه بَقْدِر ِفْسِقه وِعصيانِه وإمن ،امالت.  

  

شيئِة؛ لقولِه صلى اُهللا عليه  )٢٣٢-٢٣٠(
َ
وأن العاصَي ال ُخيلُد يف الناِر، وأْمرُه إىل اِهللا، وهو حتَت امل

مث َستَـرَُه اُهللا عليه، فهو إىل اِهللا؛ إْن شاَء َعَفا عنه،  - املعاصيَ : يعين-  صاَب ِمن ذلك َشيًئاوَمن أَ : ((وسلمَ 
  .)١٧٠٩( وُمْسِلمٌ ، واللفظ له) ١٨( رواه الُبخاري )) وإْن شاَء عاقـََبه
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  تـَْيِسيُر الْـِحَساِب ِفي النَبا َواْلَعْرضُ  )٢٣٣(
  

بَا   َوَمــــــــــــــْن يـُنَــــــــــــــاَقِش الْـــــــــــــــِحَساَب ُعــــــــــــــذ  
  َوَال ُنَكفــــــــــْر بِاْلَمَعاِصــــــــــي ُمْؤِمنَــــــــــا )٢٣٤(  

  
ــــــــــــــــى     ِإال َمــــــــــــــــَع اْســــــــــــــــِتْحَالِلِه ِلَمــــــــــــــــا َجَن

ــــــــَرهْ  )٢٣٥(   ــــــــَل اْلَغْرَغ ْب ــــــــُة قـَ ْوَب ــــــــُل التـ   َوتـُْقَب
  

ـــــــــــرَ    ــــــــــْرَعِة اْلُمَطه هْ َكَمــــــــــا أَتَــــــــــى ِفـــــــــــي الش  
ـــــــُق َعـــــــْن طَالِِبَهـــــــا )٢٣٦(   ـــــــا َمتَـــــــى تـُْغَل َأم  

  
ــــــــــــــْمِس ِمــــــــــــــْن َمْغرِبـــــــــــــــَِها   فَِبطُلُــــــــــــــوِع الش  

    
  
  
  
  

                                                 

 يومَ  ُحياَسبُ  أحدٌ  ليس: ((لَم قَالَ حلديِث عاِئَشَة رْضَي اهللا عنها أَن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوسَ  )٢٣٣(
 َفَسْوفَ * َفَأما َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه �: يا رسوَل اِهللا، أليس قد قال اُهللا تعاَىل : فقلتُ . إال هلك  القيامةِ 

ا ذلك العْرُض،: فقال رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم. �ِحَسابًا َيِسريًا ُحيَاَسبُ  يُناَقشُ  أحدٌ  ليسو  إمن 
  .)٢٨٧٦( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ٦٥٣٧(رواه الُبخاري )) إال ُعذب القيامةِ  يومَ  احلسابَ 

م ال ُيكفرون ُمرتِكَب املعصيِة ما مل تُكْن ُكفرًا، إال إذا اسَتَحلها :وِمن عقيدِم )٢٣٤( أ.  
ٌة ِمن كل َذْنٍب، ُكفرًا كان أو ُدونَه، وِمن ُشروِطها أن وأن التوبَة إذا اسَتكملْت ُشروَطها َمقبول )٢٣٥(

، وابُن َماَجه )٣٥٣٧(رواه الِرتِْمِذي )) إن اَهللا يَقَبُل َتوبَة العبِد ما مل يـَُغْرِغرْ : ((َتكوَن قبل الَغْرَغرِة؛ حلديث
)٤٢٥٣.(  
ِا، فإذا طَلَعْت ِمن َمغرِِا آَمَن الناُس  ال تَقوُم الساعُة حىت َتطُلَع الشمُس ِمن َمغرِ : ((حلديث )٢٣٦(

رواه )) �فَيوَمئٍذ ال يَنَفُع نـَْفًسا إمياُا مل َتُكْن آمَنْت ِمن قَبُل أو كَسَبْت يف إمياِا َخريًا�َأمجَعوَن،  كلُهم
 واللفظ له) ١٥٧( لمٌ سْ ، ومُ )٦٥٠٦( الُبخاري.  
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  فصٌل في َمعرفِة نَبينا ُمحمٍد صلى اهللاُ عليه وسلَم،
يَن، وأنه خاَتُم النبيين، وتَبليِغه الرسالَة، وإكماِل اِهللا لنا به الد  

َة بَعَده فهو كاذبٌ  أجمعين، وسيُد ولِد آَدمَ  بوعى النَمن اد وأن  

ـــــــــــمِ  )٢٣٧( ـــــــــــْن َهاِش ــــــــــــَحمٌد ِم ـــــــــــا ُم َن نَِبيـ  
  

  ِإلَــــــــــــــى الــــــــــــــذبِيِح ُدوَن َشــــــــــــــك يـَْنَتِمــــــــــــــي  
ـــــــــــا ُمْرِشـــــــــــَدا )٢٣٨(   َن   َأْرَســـــــــــَلُه اللـــــــــــُه ِإلَيـْ

  
  َورَْحَمــــــــــــــــــــــــًة ِلْلَعــــــــــــــــــــــــاَلِميَن َوُهــــــــــــــــــــــــَدى  

ــــــــــــــــرَ  )٢٣٩(   َة اْلُمَطههْ َمْولِــــــــــــــــُدُه بِـــــــــــــــــَمك  
  

  ِهْجَرتُـــــــــــــــــــــــــــُه ِلطَْيبَــــــــــــــــــــــــــــَة اْلُمنَـــــــــــــــــــــــــــــورَهْ   
ـــــــهِ  )٢٤٠(   ـــــــَوْحُي ِب ـــــــَدَأ اْل ـــــــيَن َب ـــــــَد اْربَِع   بـَْع

  
ُــــــــــــــــم َدَعــــــــــــــــا ِإلَــــــــــــــــى َســــــــــــــــِبيِل رَبــــــــــــــــهِ      ث

  َعْشـــَر ِســـِنيَن أَيـَهـــا النـــاُس اْعبُـــُدوا )٢٤١(  
  

ـــــــــــــــــــُدوا   َعـــــــــــــــــــاَلى َشـــــــــــــــــــْأنُُه َوَوح   رَبـــــــــــــــــــا تـَ
ـــــَرا )٢٤٢(   ـــــاِر ِح ـــــي َغ ـــــَل َذاَك ِف ْب ـــــاَن قـَ   وََك

  
ـــــــــــــَوَرى   ـــــــــــــذِْكِر رَبـــــــــــــِه َعـــــــــــــِن اْل   يــــــــــــــَْخُلو ِب

  َوبـَْعــــــــَد َخْمِســــــــيَن ِمــــــــَن اْألَْعــــــــَوامِ  )٢٤٣(  
  

ــــــــــــــــــامِ    ــــــــــــــــــيِد اْألََن ــــــــــــــــــِر َس   َمَضــــــــــــــــــْت ِلُعْم
ــــمْ  )٢٤٤(   ــــي الظَل ــــِه ِف ــــِه اللــــُه ِإلَْي ــــَرى ِب   َأْس

  
ــــــــــــــَرَض الْـــــــــــــــَخْمَس َعَلْيــــــــــــــِه َوَحـــــــــــــــَتمْ      َوفـَ

                                                   

: الصافات[ �َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ �: ُم، الذي قال اُهللا عنههو إمساعيُل عليِه السال :الذبيحُ  )٢٣٧(
إن اَهللا اْصطَفى ِكنانَة ِمن َوَلِد إمساعيَل، واْصطَفى قـَُرْيًشا ِمن  : ((، وقد قال صلى اُهللا عليه وسلمَ ]١٠٧

  .)٢٢٧٦( واه ُمْسِلمٌ ر )) ِكنانَة، واْصَطفى ِمن قـُرَيٍش َبين هاِشٍم، واْصطَفاين ِمن َبين هاِشمٍ 
  ].١٠٧: سبأ[ �َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال  �: قال اهللاُ تعاىل )٢٣٨(
بـََعثَه اُهللا على رأِس أَربَعَني َسَنًة، : ((...كما يف حديِث أنِس بِن مالٍك رضي اهللا عنه قال )٢٤٢-٢٣٩(

، دَعا فيها إىل التوحيِد وِعبادِة اِهللا )٢٣٤٧( وُمْسِلمٌ  ،)٣٥٤٨( رواه الُبخاري )) فأَقاَم مبكَة َعْشَر ِسِننيَ 
  .وْحَده ال َشريَك له

      

)٢٤٤ ،٢٤٣(  وجل ِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد �: قال اُهللا عزُسْبَحاَن ال
، مث ُعرِج به إىل السماِء، ]١: اإلسراء[ �رِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنه ُهَو السِميُع اْلَبِصريُ األَْقَصى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لِنُ 

  .وُفِرضْت عليه الصَلواُت اخلَْمسُ 
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  َوبـَْعـــــــــَد َأْعـــــــــَواٍم َثَالثَـــــــــٍة َمَضــــــــــتْ  )٢٤٥(
  

َقَضــــــــــتْ ِمــــــــــ     ْن بـَْعــــــــــِد ِمْعــــــــــَراِج النِبــــــــــي َوانـْ
  ُأوِذَن بِاْلـــــــــــــِهْجَرِة نَـــــــــــــْحَو يـَْثرِبَــــــــــــا )٢٤٦(  

  
ــــــــــِحَبا   ــــــــــْد َص ــــــــــُه َق ــــــــــِلٍم َل ــــــــــل ُمْس ــــــــــْع ُك   َم

  َوبـَْعــــــــــــــــَدَها ُكلــــــــــــــــَف بِاْلِقتَــــــــــــــــالِ  )٢٤٧(  
  

ـــــــــــــــــــــــَاللِ    ِلِشـــــــــــــــــــــــيَعِة اْلُكْفـــــــــــــــــــــــَراِن َوالض  
ـــــــــا )٢٤٨(   َقاِديَن يِن ُمنـْ ـــــــــد ـــــــــْوا لِل   َحتـــــــــى أَتـَ

  
ـــــــــــــــْلِم ُمـــــــــــــــْذِعِنيَناوَ    َدَخلُـــــــــــــــوا ِفـــــــــــــــي الس  

ـــــــــاَلهْ  )٢٤٩(   ـــــــــْد بـَلـــــــــَغ الرَس ـــــــــَد َأْن َق   َوبـَْع
  

َقَذ الْــــــــــــــَخْلَق ِمـــــــــــــَن اْلـــــــــــــــَجَهاَلهْ      َواْســـــــــــــتَـنـْ
ْســــــــــَالَما )٢٥٠(   ــــــــــِه اْإلِ   َوَأْكَمــــــــــَل اللــــــــــُه ِب

  
  َوقَـــــــــــــــــاَم ِديـــــــــــــــــُن اْلَحـــــــــــــــــق َواْســـــــــــــــــتَـَقاَما  

ـــــــــى )٢٥١(   ـــــــــي اْألَْعَل   قـََبَضـــــــــُه اللـــــــــُه اْلَعِل
  

  ُســـــــــــــــْبَحانَُه ِإلَـــــــــــــــى الرِفيـــــــــــــــِق اْألَْعلَــــــــــــــــى  
ـــــــــابِ  )٢٥٢(   ـــــــــَال اْرتَِي ــــــــــَحق ِب   َنْشـــــــــَهُد بِاْل

  
  بِأَنـــــــــــــــــــــــــــُه اْلُمْرَســـــــــــــــــــــــــــُل بِاْلِكَتـــــــــــــــــــــــــــابِ   

  َوأَنــــــــــُه بـَلــــــــــَغ َمــــــــــا قَــــــــــْد ُأْرِســــــــــَال  )٢٥٣(  
  

  بِــــــــــــــــــِه وَُكــــــــــــــــــل َمــــــــــــــــــا ِإلَْيــــــــــــــــــِه أُنْــــــــــــــــــزَِال   
  وَُكــــل َمــــْن ِمــــْن بـَْعــــِدِه قَــــِد ادَعــــى )٢٥٤(  

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــىنـُبُـ ـــــــــــــــــا ادَع ـــــــــــــــــاِذٌب ِفيَم ًة َفَك و  

ـــــــــاقِ  )٢٥٥(   َف ـــــــــِل بِاتـ ـــــــــاُم الرْس ـــــــــَو ِخَت   فـَْه
  

ـــــــــــــَالقِ    ْط ـــــــــــــى اْإلِ ــــــــــــــَخْلِق َعَل   َوَأْفَضـــــــــــــُل اْل
                                                   

بُِعَث رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم َألربَعَني : ((حلديِث ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما )٢٤٦ ،٢٤٥(
مبكَة ثالَث َعْشرَة َسنًة يُوَحى إليه، مث أُِمَر باِهلجرِة، فهاَجَر َعْشَر ِسِنَني، ومات وهو ابُن َسَنًة، فَمَكَث 

  (  .)٢٣٥١(ومسلم  واللفظ له،) ٣٩٠٢( رواه الُبخاري )) َثالٍث وِستنيَ 
 �اللِه الِذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيلِ �: وآياُت ِقتاِل الكفاِر َكثريٌة، منها َقولُه تعاىل )٢٤٨ ،٢٤٧(
رواه )) أُِمْرُت أْن أُقاِتَل الناَس حىت َيشَهدوا أْن ال إلَه إال اهللاُ : ((، وقال صلى اهللاُ عليه وسلمَ ]١٩٠: البقرة[

 ٢٢( وُمْسِلمٌ ، )٢٥(الُبخاري(.  
  

)٢٥١-٢٤٩(  غ الربعد أْن بـَل وَجل اختارَه اُهللا َعز َني، وأعلى مثيفيِق اَألعلى، وهو أَْعَلى ِعلسالَة إىل الر
  .َدَرجٍة يف اجلَنة

    

يِهْم َويـَُعلُمُهْم �: لَقولِه تعاىل )٢٥٣ ،٢٥٢( ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَك ُهْم يـَتـْ ُهَو الِذي بـََعَث ِيف األُميَني َرُسوًال ِمنـْ
  ].٢: اجلمعة[ �انُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن كَ 

    

= َما َكاَن ُحمَمٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخاَمتَ النِبيَني �: قال اُهللا تعاىل )٢٥٥ ،٢٥٤(
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   فصٌل فيَمن هو أفضُل األُمِة بعَد َرسوِل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلَم،
  بينهم وِذكِر الصحابِة بَمحاسِنهم، والَكف عن َمساويهم وما َشَجرَ 

ــــــــــــــِفيقُ  )٢٥٦( َوبـَْعــــــــــــــَدُه اْلـــــــــــــــَخِليَفُة الش  
  

ـــــــــــــــــِة الصـــــــــــــــــديقُ    ـــــــــــــــــُب اْألُم ـــــــــــــــــَم نَِقي   نِْع
ــــارِ  )٢٥٧(   ــــي اْلَغ   َذاَك رَِفيــــُق اْلُمْصــــَطَفى ِف

  
ـــــــــــــــــــــاِجرِيَن َواْألَْنَصـــــــــــــــــــــارِ      َشـــــــــــــــــــــْيُخ اْلُمَه

ــــــــــَولى )٢٥٨(   ــــــــــَو الــــــــــِذي بِنَـْفِســــــــــِه تـَ   َوْه
  

ــــــــــــَولى   ـــــــــــــُهَدى تـَ ــــــــــــِن اْل ــــــــــــْن َع ــــــــــــاَد َم   ِجَه
  ثَانِيـــــِه ِفـــــي اْلَفْضـــــِل بِـــــَال اْرتِيَـــــابِ  )٢٥٩(  

  
ــــــــــــــــــــــَوابِ    ــــــــــــــــــــــاِطُق بِالصــــــــــــــــــــــادُِع الن الص  

ــْهَم أَبَــا َحْفــٍص ُعَمــرْ  )٢٦٠(   َأْعنِــي بِــِه الش  
  

يَن اْلَقـــــــــــوِيَم َوَنَصـــــــــــرْ    َمــــــــــْن ظَـــــــــــاَهَر الــــــــــد  
ــــــارِ  )٢٦١(   ــــــى اْلُكف ــــــارَِم اْلُمْنِكــــــي َعَل الص  

  
  رِ َوُموِســـــــــــــــَع اْلُفُتـــــــــــــــوِح ِفـــــــــــــــي اْألَْمَصـــــــــــــــا  

ـــــــــــاُن ُذْو النـــــــــــورَْينِ  )٢٦٢(   ـــــــــــالِثـُُهْم ُعْثَم   َث
  

ــــــــــــــــَحَيا ِبَغْيـــــــــــــــِر َمـــــــــــــــْينِ    ــــــــــــــــِحْلِم َواْل   ُذْو اْل
                                                   

  ].٤٠: األحزاب[ �وََكاَن اللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليًما  =
يَق رضي اهللا عنه؛ حلديثاخل: يعين )٢٥٦( دَل أبا بكٍر الصأبا بكرٍ : ((ليفَة األو ويَْأىب اُهللا واملْؤِمنوَن إال ((

 واللفظ له )٢٣٨٧( وُمْسِلمٌ  ،)٥٦٦٦( رواه الُبخاري.  
  ].٤٠: التوبة[ �ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغارِ �: لَقولِه تعاىل )٢٥٧(
واِهللا لو َمَنعوين ِعقاًال كانوا يَؤدونَه إىل : ((الردِة، وفيها قال َقولََته املشهورةَ وكان هذا يف ُحروِب  )٢٥٨(

  .)٢٠( وُمْسِلمٌ  ،)٧٢٨٥، ٧٢٨٤( رواه الُبخاري )) رسوِل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلَم لقاتـَْلُتهم على َمْنِعه
اهللا عنه، وَفضائُِله كثريٌة، منها قوُله صلى اُهللا عليه  مث اخلليفُة الثاين ُعمُر بُن اَخلطاِب رضي )٢٦١-٢٥٩(

لقد كان فيَمن كان قَبَلُكم ِمن َبين إسرائيَل رِجاٌل ُيَكلموَن ِمن َغِري أْن َيكونوا أَنبياَء، فإْن َيُكْن : ((وسلمَ 
  .)٣٦٨٩(معلقاً  رواه الُبخاري )) ِمن أُميت ِمنهم أَحٌد فُعَمرُ 

ِإين ُكْنُت َكِثريًا (( :َفضِلهما رضي اهللا عنهما أيًضا حديُث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهومما ورد يف 
رواه )) َذَهْبُت أنا وأبو بكٍر وُعمُر، وَدَخْلُت أنا وأبو بكٍر وُعَمرُ : َأْمسَُع النيب صلى اُهللا عليه وسلَم يَقولُ 

 ٢٣٨٩( وُمْسِلمٌ واللفظ له، ) ٣٦٨٥(الُبخاري(.  
    

ـــاَن رضـــي اهللا عنـــه، وُلقـــب بـــذي النـــوَريِن؛ ألنـــه تَـــزوَج  )٢٦٣، ٢٦٢( الـــُث ُعثمـــاُن بـــُن عفاخلليفـــُة الث مث =
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  بـــــــــَْحُر اْلُعلُــــــــوِم َجــــــــاِمُع اْلُقـــــــــْرآنِ  )٢٦٣(
  

  ِمْنــــــــــــــُه اْســــــــــــــَتَحْت َمَالئِــــــــــــــُك الرْحـــــــــــــــَمنِ   
ـــــــــــَوانِ  )٢٦٤(   ـــــــــــُه َســـــــــــيُد اْألَْك َـــــــــــاَيَع َعْن   ب

  
ــــــــــــــــــِة الرْضــــــــــــــــــوَ    َع ــــــــــــــــــِه ِفــــــــــــــــــي بـَيـْ انِ ِبَكف  

  َوالرابِــــــُع ابْــــــُن َعــــــم َخْيــــــِر الرُســــــلِ  )٢٦٥(  
  

ـــــــي   ـــــــْدِر اْلَعِل ــــــــَحق َذا اْلَق ـــــــاَم اْل َم ـــــــي اْإلِ   َأْعِن
ـــــــــــاِرقِ  )٢٦٦(     ُمِبيـــــــــــَد ُكـــــــــــل َخـــــــــــارِِجي َم

  
  وَُكــــــــــــــــــل ِخــــــــــــــــــب رَاِفِضــــــــــــــــــي فَاِســــــــــــــــــقِ   

ــــــي َمَكــــــانِ  )٢٦٧(   ــــــْن َكــــــاَن ِللرُســــــوِل ِف   َم
  

  انِ َهــــــــــــاُروَن ِمــــــــــــْن ُموَســــــــــــى بِــــــــــــَال ُنْكــــــــــــرَ   
ــــــا )٢٦٨(   ــــــدْمُت َم َقــــــْد َق ٍة فـَ ــــــو   َال ِفــــــي نـُبُـ

  
ــــــــي ِلَمــــــــْن ِمــــــــْن ُســــــــوِء ظَــــــــن َســــــــِلَما     َيْكِف

ُلـــــــــــوَن اْلَعَشـــــــــــَرهْ  )٢٦٩(   ُة اْلُمَكمـــــــــــت فَالس  
  

ـــــــــــــَررَهْ    ـــــــــــــْحِب اْلِكـــــــــــــَراِم اْلبَـ َوَســـــــــــــائُِر الص  
  

                                                 

  .مث بعد وفاا َتزوَج أم كلثومتزوج رُقـَية، ابنَيتِ النيب صلى اهللاُ عليه وسلَم،  =
 ــــحابِة َحيـــاًء؛ لَقولِـــه صــــلمَ وهـــو َأْصـــَدُق الصوَأْصــــَدُقهم َحيـــاًء ُعثمـــانُ : ((ى اهللاُ عليـــه وســـل (( رواه الِرتِْمــــِذي

ــــُن ماَجــــهْ  ،)٣٧٩٠( ــــه وســــلمَ . )١٥٤( واب ــــُه : ((وقــــال صــــلى اُهللا علي ــــن رُجــــٍل َتســــَتحي ِمن أَال َأســــَتحي ِم
الئكُة؟

َ
  .)٢٤٠١( رواه ُمْسِلمٌ )) امل
هذِه يَُد : رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم بَيِده الُيْمىن فقال: ((كما قال ابُن ُعمَر رضي اُهللا عنهما  )٢٦٤(

  .)٣٦٩٩( رواه الُبخاري )) هذِه لُعثمانَ : ُعْثماَن، فَضَرَب ا على يِده فقال
  
  

  .علي بن أيب طالٍب رضي اهللا عنه، ابُن عم رسوِل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلمَ : واخلليفُة الرابعُ  )٢٦٥(
  .د حارَب اخلَوارَج والروافَض يف ِخالفِتهوق )٢٦٦(
رواه )) أال تـَْرَضى أْن َتكوَن ِمين مبَنزلِة هاُروَن ِمن موسى إال أنه ليس َنيب بـَْعدي؟: ((حلديثِ  )٢٦٧(

 ٢٤٠٤( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ٤٤١٦(الُبخاري(.  
نبينا حممًدا صلى اُهللا عليه  أن ) ٢٥٥(ت رْقم وهذه املنزلُة ليست َمنزِلَة نـُبُـوٍة؛ فقد ذكر يف البي )٢٦٨(

وسلَم خاُمت األنبياِء واملرَسلَني، لكنها َمنزلُة اسِتخالٍف؛ فموسى عليه السالُم اسَتخَلَف هاُروَن عليه السالُم 
  .وِة تـَُبوكَ يف مدِة امليعاد، وحممٌد صلى اهللاُ عليه وسلَم اسَتخَلَف عليا رضي اهللا عنه يف غز 

= يف حديِث َعْبِد الرْمحَِن ْبِن  ، كماشهوُد هلم باجلَنةالستُة امل: ربعَة يف الفضلِ مث يَِلي اخلُلفاَء األ )٢٦٩(
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ــــِت اْلُمْصــــَطَفى اْألَْطَهــــارُ  )٢٧٠(   َوَأْهــــُل بـَْي
  

ـــــــــــــــــــــــــاَدةُ    اْألَْخَيـــــــــــــــــــــــــارُ  َوتَـــــــــــــــــــــــــاِبُعوُه الس  
  َفُكلُهــــــــْم ِفــــــــي ُمـــــــــْحَكِم اْلُقــــــــْرآنِ  )٢٧١(  

  
نَـــــــــــــــى َعلَــــــــــــــــْيِهْم َخــــــــــــــــاِلُق اْألَْكــــــــــــــــَوانِ      أَثـْ

  ِفـــــــي اْلَفـــــــْتِح َواْلــــــــَحِديِد َواْلِقَتـــــــالِ  )٢٧٢(  
  

  َوَغْيرَِهـــــــــــــــــــــــا بَِأْكَمــــــــــــــــــــــــِل اْلـــــــــــــــــــــــــِخَصالِ   

نْـــــــِجيلِ  )٢٧٣(   ــــــْورَاِة َواْإلِ َكــــــَذاَك ِفــــــي التـ  
  

  التـْفِصــــــــــــــــــــــيلِ  ِصــــــــــــــــــــــَفاتـُُهْم َمْعُلوَمــــــــــــــــــــــةُ   
ــــــــُرُهْم ِفــــــــي ُســــــــنِة اْلُمْختَــــــــارِ  )٢٧٤(     َوِذْك

  
ــــــي اْألَْقَطــــــارِ    ــــــْمِس ِف َر الش ــــــْد َســــــاَر َســــــيـْ   َق

  
                                                 

يف  أبو بكٍر يف اجلنِة، وُعمُر يف اجلنة، وعثمانُ (: (قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْوٍف، قَالَ   =
اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحُة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعٌد يف اجلنة، 

  ). ١٦٧٥(، وأمحد )٣٧٤٧(رواه الِرتِْمِذي ) )وسعيٌد يف اجلنة، وأبو ُعبيدَة بن اجلراح يف اجلنة
، وآُل : أهُل بَيِته، وُهم َمن َحتُرُم عليِهُم الصدقُة، وُهم: مث يأيت ِمن بَعِدهم يف الفضلِ  )٢٧٠( آُل علي

واَألِدلُة على فضِل آِل . جعفٍر، وآُل َعقيٍل، وآُل العباِس، وكلهم ِمن َبين هاشٍم، ويلحق م بنو املطِلب
أُذَكرُكُم اَهللا يف أْهِل بـَْييت، : ((اُهللا عليه وسلمَ بَيِت النيب صلى اُهللا عليه وآلِه وسلَم كثريٌة، منها قولُه صلى 

يت . )٢٤٠٨( رواه ُمْسِلمٌ )) أُذَكرُكُم اَهللا يف أهِل بـَْييت، أُذَكرُكُم اَهللا يف أهِل بـَْييت وَزْوجاتُه ِمن أهِل بَيِته الال
 هنُه لُِيْذِهَب َعْنُكْم �: قال اهللاُ يف حقَا يُرِيُد الل رَُكْم َتْطِهريًاِإمنْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطه٣٣: األحزاب[ �الر[  

اُء َعَلى �): ٢٩(أما يف سورِة الَفتِح فَقولُه تعاىل يف اآلية  )٢٧٣-٢٧١( ِذيَن َمَعُه َأِشدِه َوالٌد َرُسوُل اللُحمَم
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًعا ُسجًدا يـَبْ  تَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللِه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر اْلُكفاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ

يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلظَ  فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه  السُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اِإلجنِْ
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًمايـُْعِجُب الزراَع لِ  ا وأم . �َيِغيَظ ِِْم اْلُكفاَر َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت ِمنـْ

  .�َوَعَد اللُه احلُْْسَىن  وَُكال �: يف سورِة احلديِد ففي اآليِة العاشرِة َقولُه تعاىل عنهم
َوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت �: ففي اآليِة الثانيِة َقولُه تعاىل -سورة حممدٍ وهي  -وأما يف سورِة القتالِ 

ُهْم َسيَئاِِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُمْ    .�َوآَمُنوا ِمبَا نـُزَل َعَلى ُحمَمٍد َوُهَو احلَْق ِمْن َرِْم َكفَر َعنـْ
  ).٢٩(ا يف سورِة الَفتِح اآلية رْقم وأما يف التوراِة واإلجنيِل فكم

)    

ـــا يف الســـنِة فِلحـــديثِ  )٢٧٤( ــذيَن يـَلُـــونـَُهم: ((أمالـ ــذي بُِعثْـــُت فيـــه، مثـــيت الَقـــْرُن الـ رواه ُمْســـِلمٌ )) َخـــُري أُم 
)٢٥٣٤(.  
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ـــا َجـــَرى )٢٧٥( ـــُكوُت َواِجـــٌب َعم الس ثُـــم  
  

ــــــــــنَـُهُم ِمــــــــــْن ِفْعــــــــــِل َمــــــــــا قَــــــــــْد قُــــــــــدرَا     بـَيـْ
ـــــــــــــــابُ  )٢٧٦(     َفُكــــــــــــــــلُهْم ُمـْجتــــــــــــــــَِهٌد ُمَث

  
ـــــــــــــــــــــــرُ    ــــــــــــــــــــــــْطُؤُهْم يـَْغِف ـــــــــــــــــــــــابُ َوِخـ ُه اْلَوه  

    

                                                 

ِفَنتٍ وِقتال، وكل  السكوُت عما جَرى بْني الصحابِة ِمن: وِمن عقيدِة أهِل السنِة واجلماعةِ  )٢٧٦ ،٢٧٥(
  .جمتِهٌد َمغفوٌر له
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  في ُوجوِب التمسِك بالِكتاِب والسنِة،: خاتمةٌ 
جوِع عنَد االخِتالِف إليهما؛ فما خاَلَفهما فهو َردوالر  

ــــْعِي َأْن يَـــــْجَتِمَعا )٢٧٧( ُبــــوِل الس   َشــــْرُط قـَ
  

ــــــــــــــــــا     ِفيــــــــــــــــــِه ِإَصــــــــــــــــــابٌَة َوِإْخــــــــــــــــــَالٌص َمَع
  ِللـــــــــــــِه َرب اْلَعـــــــــــــْرِش َال ِســـــــــــــَواهُ  )٢٧٨(  

  
ـــــــــــــــْرِع الـــــــــــــــِذي اْرَتَضـــــــــــــــاهُ    ُمَواِفـــــــــــــــَق الش  

ــــــــــَوْحيَـْينِ  )٢٧٩(   ــــــــــا َخــــــــــاَلَف ِلْل ــــــــــل َم   وَُك
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــِر َمــــــــــــــــــــــــــــــــْينِ      فَِإنــــــــــــــــــــــــــــــــُه َرد ِبَغْي
  وَُكــــــل َمــــــا ِفيــــــِه الِخــــــَالُف ُنِصــــــَبا )٢٨٠(  

  
ـــــــــــــــــــــَردُه ِإلَْيِهَمـــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــْد َوَجَبـــــــــــــــــــــا     فـَ

ــــــــــلِ  )٢٨١(   ْق ــــــــــى بِالنـ ـــــــــــَما أََت يُن ِإنـ ــــــــــد   فَال
  

ــــــــــــــْيَس بِاَال    ــــــــــــــلِ َل ــــــــــــــاِم َوَحــــــــــــــْدِس اْلَعْق   ْوَه
    

  
  

                                                 

النيب صلى  أْن يكوَن خالًصا هللا تعاىل، وموافًقا لُسنةِ : لَقبوِل العمِل ِعنَد اِهللا تعاىل َشْرطان )٢٧٨ ،٢٧٧(
 وجل َم؛ قال اُهللا عزِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال �: اُهللا عليه وسلِه  َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء رَبَصاِحلًا َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَب

لنيب صلى اُهللا عليه وسلَم، اهلَْدِي  ما كان صوابًا مواِفًقا: ، فالعمُل الصاحلُ ]١١٠: الكهف[ �َأَحًدا
  .واإلخالُص يَقتضي عَدَم الشرِك باهللا

  

  .)١٧١٨( رواه ُمْسِلمٌ )) َمن َعِمَل عَمًال ليس عليِه أَْمرُنا فهو َرد : ((حلديثِ  )٢٧٩(
  ].٥٩: النساء[ �فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردوُه ِإَىل اللِه َوالرُسولِ �: لَقولِه تعاىل )٢٨٠(
موا الرأَي؛ فلقد رَأيـُْتين يَوَم أيب َجْنَدٍل ولو : ((ويف ذلك يَقوُل سْهُل بُن ُحنَيٍف رضي اهللا عنه )٢٨١( ِا

رواه الُبخاري )) د على رسوِل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم أَْمَره لَرَدْدُت، واُهللا وَرسولُه أَعَلمُ َأسَتطيُع أْن أَرُ 
  .)١٧٨٥( وُمْسِلمٌ  واللفظ له،) ٤١٨٩(
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  الَخاِتَمةُ 

تَـَهْيـــــــــتُ  )٢٨٢(   ثُـــــــــم ِإلَـــــــــى ُهَنـــــــــا قَـــــــــِد انـْ
  

ِــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــا بـ ــــــــــــــــــــم َم ــــــــــــــــــــتُ ـَوَت   َجْمِعِه ُعِنْي
ـــــــــــــــلِم اْلُوُصـــــــــــــــولِ  )٢٨٣(   ْيُتُه ِبُس ــــــــــــــــم   َس

  
ــــــــــــــــِث اْألُُصــــــــــــــــولِ    ــــــــــــــــَما َمَباِح ــــــــــــــــى َس   ِإَل

  َواْلــــــــــَحْمُد ِللـــــــــِه َعَلـــــــــى اْنِتَهـــــــــاِئي )٢٨٤(  
  

  ُت اللـــــــــــَه ِفـــــــــــي اْبِتـــــــــــَداِئيَكَمـــــــــــا َحِمـــــــــــدْ   
ـــــــــــــــــذنُوبِ  )٢٨٥(   ـــــــــــــــــَرَة ال   َأْســـــــــــــــــأَلُُه َمْغِف

  
َر ِلْلُعيُـــــــــــــــــــــــوبِ      َجِميِعَهـــــــــــــــــــــــا َوالســـــــــــــــــــــــتـْ

ــــــــــَالُم أَبَــــــــــَدا )٢٨٦(   ــــــــــَالُة والسالص ثُــــــــــم  
  

ـــــــــَدا   ُســـــــــوَل اْلُمْصـــــــــَطَفى ُمَحمـــــــــى الر   تـَْغَش
  ثُــــــــــــــم َجِميــــــــــــــَع َصــــــــــــــْحِبِه َواْآللِ  )٢٨٧(  

  
ــــــــــــــــــــــــــِة    ــــــــــــــــــــــــــاَدِة اْألَئِم اْألَبْــــــــــــــــــــــــــَدالِ الس  

ــــــــــــَال نـََفــــــــــــادِ  )٢٨٨(   ــــــــــــْرَمًدا ِب ــــــــــــُدوُم َس   َت
  

ـــــــــــــــــَدادِ    ـــــــــــــــــَالُم بِاْلِم ـــــــــــــــــَرِت اْألَْق ـــــــــــــــــا َج   َم
  ثُــــــــــــم الــــــــــــدَعا َوِصــــــــــــيُة اْلُقــــــــــــراءِ  )٢٨٩(  

  
  َجِمـــــــــــيِعِهْم ِمـــــــــــْن َغْيـــــــــــِر َمـــــــــــا اْســــــــــــِتثْـَناءِ   

َياتـَُهـــــــا  )٢٩٠(     ِبَعـــــــد اْلـــــــــُجملِ ) ُيْســـــــرٌ (أَبـْ
  

  افْـَهْم َوادُْع لِـــــــــيفَـــــــــ) اْلُغْفـــــــــَرانُ (تَْأرِيــــــــــُخَها   
                                                   

ُسلم الُوصول إىل َمباِحِث : ((ِمن َمنظومِته، وقد َمساها -رمحه اهللا-ذا انتهي الناظُم  )٢٨٩-٢٨٢(
؛ لُعُلو شأِاووَصفَ )) اُألصول ُمووالس اِحلون، ودعا اهللا أْن َتُدوَم : واألبداُل هنا. ها بالُعُلواألولياُء الص

  .وأْجَزَل له األجَر واملثُوبةَ فرمحه اهللا رمحة واسعة، ، طويًال، وطََلَب الدعاء من الُقراء مجيًعا
              

ِعنَد العرب، يَرُمزون لكل َحرٍف ِمن ُحروِف اَألجبديِة برْقم، َعد اُجلمِل هي طريقٌة حسابيٌة معروفة  )٢٩٠(
الياء والسُني والراء، : ، وهي)ُيْسر(عَدُد أبياِا بعدد أرقاِم ُحروِف كلمة : أي) ُيْسرٌ (أَبْياُا : ومعىن َقولِه

املقصوُد ِمن أبياِت بيًتا، وهو  ٢٧٠= ، فيكون اموعُ ٢٠٠= ، والراء٦٠= ، والسُني ١٠=فالياء 
أبياٍت يف اخلامتة؛ وذه األبيات يكون  ٩بيًتا يف املقدمة، و ١١القصيدِة يف مسائِل العقيدة، إذا اسَتثْـنَـْينا 

  :وَسَبقِت اإلشارُة إىل أنه جاء َشْطُر هذا البيت يف َمَعارِج الَقُبول هكذا. بيًتا ٢٩٠= اموعُ 
  ...عِقِل فا) ُيْسرٌ (أبْياُا املْقُصوُد 

مُ ١=، فاألِلف)الُغفران(أما تاريُخ َنْظِمها فهو بعدد رموِز كلمِة  ٨٠=والفاءُ  ١٠٠٠=، والَغنيُ ٣٠=، والال ،
، وهو تاريخ نَظِمها من تاريخ ١٣٦٢= ؛ فيكون اموعُ ٥٠=، والنونُ ١=، واألِلُف اُألخرى٢٠٠=والراء

  .هجرة املصطفى صلى اهللاُ عليه وسلمَ 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  َمْنُظوَمةِ نصُّ أبياِت 

  َتِتمَّة الُفصوِل لُسلَِّم الوصولِ 
  

  

اِعرِ    للشَّ

  َصاِلحِ ْبِن َعليٍّ الَعمريِّ 

  



 



 

 

ßÿÚ�Ùç‘çÖ]<�Ü�×ŁŠÖ<�Ùç’₣ËÖ]<íĆÛŽjÿi<₣íÿÚç₣¿ ٧٩< <

  فصٌل في بياِن الَوالِء والَبراء

ــــــــــالرْحَمنِ  )٢٩١( ــــــــــاِن ِب يَم   َوُمْقَتَضــــــــــى اْإلِ
  

ــــــــــــــانِ    يَم ــــــــــــــَكِر اْإلِ ــــــــــــــَوَال ِلَعْس   َصــــــــــــــْرُف اْل
ـــــــــَوى )٢٩٢(   ْق ـــــــــْدِر التـ   َوُحـــــــــبـُهْم ِفيـــــــــِه ِبَق

  
ــــــــــــــــــــــَوى   ُهْم بـَْل ــــــــــــــــــــــتـْ   َوَنْصــــــــــــــــــــــُرُهْم ِإَذا أَتـَ

ْشــــــَراكِ  )٢٩٣(     َوبـُْغـــــُض َأْهــــــِل اْلُكْفــــــِر َواْإلِ
  

ــــــــــــــــــــِة اْألَفــــــــــــــــــــاكِ    ــــــــــــــــــــْن ِفْعَل ــــــــــــــــــــَراَءًة ِم   بـَ
ـــــــــــــــَدا )٢٩٤(   ـــــــــــــــز اْلَكـــــــــــــــاِفَر اْلَعِني   َوَال تُِع

  
ــــــــــــــــــــــــــَدا   ــــــــــــــــــــــــــُه تـَْقِلي   َوَال ُتَحــــــــــــــــــــــــــاِك ِفْعَل

ـــــــــا َلُهـــــــــمْ  )٢٩٥(   ـــــــــاِلِهْم َوَم ـــــــــْر ِبَح   َوَال تـَُغ
  

  فَـــــــــــــــــاُهللا َمْوَالنَـــــــــــــــــا َوَال َمـــــــــــــــــْوَلى َلُهـــــــــــــــــمْ   
ــــــريهْ  )٢٩٦(   ــــــِر َوالس   َوَنْصــــــُرُهْم فــــــي اْلَجْه

  
ْســــــــــــــــــــــــَالَم بِاْلُكليــــــــــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــــــــــاِقُض اْإلِ   يـَُن

 والِفعِل كما يكوُن باالعِتقاد فصٌل في بياِن أن الُكفَر يكوُن بالقولِ   

ـــــــــديانِ  )٢٩٧( ـــــــــِر بِال ـــــــــاِل اْلُكْف ـــــــــْن ِفَع   َوِم
  

  ِعبَــــــــــــــــــــــــاَدُة اْألَْصــــــــــــــــــــــــَناِم َواْألَْوثَــــــــــــــــــــــــانِ   
  َوِمْنــــــــُه َســــــــب الصــــــــاِدِق اْألَِمــــــــينِ  )٢٩٨(  

  
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــدينِ َواْلُه ـــــــــــــــــــــاِب َأْو بِال   ْزُء بِاْلِكَت

ـــــــازِحِ  )٢٩٩(   ـــــــا َكاْلَم ـــــــي ِإتْـَيانَِه   َواْلَجـــــــاد ِف
  

  َوارِحِ بِـــــــــــــــــــاْلَقْوِل َأْو بِاْلَقْلـــــــــــــــــــِب َواْلَجـــــــــــــــــــ  
ــــْرُك اْلَمــــْرِء ِجــــْنَس اْلَعَمــــلِ  )٣٠٠(     َوِمْنــــُه تـَ

  
ْرَجــــــــاِء َوافْـَهــــــــْم َواْعِقــــــــلِ      فَاْحــــــــَذْر ِمــــــــَن اْإلِ

  
  فصٌل في وجوِب طاعِة األئمِة في المعروِف، وأن ِمن الُحكمِ 

 بغيِر ما أنزَل اهللاُ ما هو ُكفٌر ُيخِرُج من الِملة، ومنه ما ليَس كذلك

ــــــــنْ  )٣٠١( ــــــــهْ  َوِم ِة اْلُمِهمــــــــن ُأُصــــــــوِل الس  
  

ـــــــــــــــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــــــــــــــْمُع ِلْلـــــــــــــــــــــــــــُوَالِة َواْألَئِم الس  
ـــــــارُ  )٣٠٢(     َطــــــاَعتُـُهْم َأْوَصــــــى ِبَهــــــا اْلُمْخَت

  
  َوِإْن ُهــــــــــــــــــــــُم َتَســــــــــــــــــــــلُطوا َأْو َجــــــــــــــــــــــاُروا  

ــــــــــَالةَ  )٣٠٣(   ــــــــــْرَع َوالص ــــــــــاُموا الش   ِإَذا َأَق
  

  لَــــــــــــــــْم يُْظِهــــــــــــــــُروا ُكْفــــــــــــــــًرا َوَال اْفِتَئاتَــــــــــــــــا  
ــــاِري )٣٠٤(   ـــــْرِع اْلَب ــــَر َش ــــْن ُيَشــــرْع َغيـْ   َوَم

 
ـــــــــــــارِ    َقـــــــــــــْد َهـــــــــــــَوى ِفـــــــــــــي زُْمـــــــــــــَرِة اْلُكف   فـَ
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  ِلَمــــــــا أَتَــــــــى ِمــــــــْن قَــــــــاِطِع اْألَِدلــــــــهْ  )٣٠٥(
  

ـــــــــــــــــــــــــــُة اْألَِجلـــــــــــــــــــــــــــهْ    َوَأْجَمـــــــــــــــــــــــــــَع اْألَئِم  
  

يِن وا فصٌل في أن أهَل السنِة والجماعِة َوَسطٌ  أبواِب الد العتقادِ بين الِفَرِق في كل 

  َوِفـــــي اْعِتَقـــــاِد الطائَِفـــــْه اْلَمْنُصـــــورَهْ  )٣٠٦(
  

ــــــــــــــــــــــِة اْلَمْشــــــــــــــــــــــُهورَهْ    ــــــــــــــــــــــٌط بِاْلُحج تـََوس  
ـــــالِ  )٣٠٧(   ـــــي ِنْســـــَبِة اْألَفْـَع ـــــٌط ِف ـــــْم َوَس   ُه

  
  َعـــــــــــــــــْدًال بِـــــــــــــــــَال َجْبـــــــــــــــــٍر َوَال اْعِتـــــــــــــــــَزالِ   

ــــــلِ  )٣٠٨(   ــــــِد اْلَجِلي ــــــي ِصــــــَفاِت اْلَواِح   َوِف
  

ـــــــــــــــْيَن ُأولِـــــــــــــــي التـْعِطيـــــــــــــــ     ِل َوالتْمِثيـــــــــــــــلِ بـَ
  َوِفــــــــي اْعِتَقــــــــاِد النــــــــاِر َواْلَجــــــــَزاءِ  )٣٠٩(  

  
ــــــــــــــــاءِ    ْرَج ــــــــــــــــِد َواْإلِ ــــــــــــــــي اْلَوِعي ــــــــــــــــْيَن ُأوِل   بـَ

ــــاُدُهْم َوَســــْط    )٣١٠(   ــــَحابَِة اْعِتَق َوِفــــي الص
  

  بِــــــــــــــَال ُغلُــــــــــــــو َأْو َجَفــــــــــــــاٍء  َأْو  َشــــــــــــــَططْ   
ـــــاِد الراِفِضـــــي    )٣١١(   ـــــْيَن اْعِتَق ـــــُطوا بـَ تـََوس

  
ــــــــــــــــاِغضِ      َوالناِصــــــــــــــــِبي اْلُمْجِحــــــــــــــــِف اْلُمَب

يَمــــــاِن َأْوَســــــُط اْلَمَنــــــاِهجْ  )٣١٢(     َوِفــــــي اْإلِ
  

  َال ُمْرِجئًـــــــــــــــــــــا َعَمـــــــــــــــــــــًال َوَال َخـــــــــــــــــــــَوارِجْ   
  َهـــــــــــــِذِه َســـــــــــــِبيِلي: فَـــــــــــــاْلَزْم َوَرددْ  )٣١٣(  

  
  َأْدُعــــــــــــو َلَهــــــــــــا َعَلــــــــــــى ُهــــــــــــَدى َخِليِلــــــــــــي  

ــــــــــَوى )٣١٤(   ــــــــــو َواْلَه ــــــــــِن اْلُغُل   نَزِيَهــــــــــًة َع
  

َقـــــــــْد َهـــــــــَوى     َوَمـــــــــْن َدَعـــــــــا ِإلَـــــــــى َهـــــــــًوى فـَ
  

 إثباَت َكراماِت األولياءِ  :فصٌل في بياِن أن ِمن أصوِل أهِل السنِة والجماعةِ 

ـــــــنِة اْلُمَشـــــــاَعهْ  )٣١٥( َوِمـــــــْن ُأُصـــــــوِل الس  
  

ـــــــــــــــاَعهْ    َتْصـــــــــــــــِديُقُهْم ِإلَـــــــــــــــى ِقيَـــــــــــــــاِم الس  
  ِألَْولِيَـــــــــــــــــــــــــــاِء اِهللا بِاْلَكَراَمـــــــــــــــــــــــــــهْ  )٣١٦(  

  
  َوأَنـَهــــــــــــــــــــــــــا ِلِصـــــــــــــــــــــــــــْدِقِهْم َعَالَمـــــــــــــــــــــــــــهْ   

  َخــــــــَواِرٌق َعَلــــــــى يَــــــــَدْيِهْم َتْجــــــــِري )٣١٧(  
  

  َمُصـــــــــــــــــونًَة َعـــــــــــــــــْن َدَجـــــــــــــــــٍل َوِســــــــــــــــــْحرِ   
  

  فصٌل في أن أهَل السنِة والجماعِة يَأُمروَن بالمعروفِ 
  ويَنَهْون عن الُمنَكِر، ويَتخلقوَن بمكارِم األخالقِ 

ـــــــ )٣١٨( ـــــــَأن اْألَْم ـــــــْم ِب ـــــــاْلَمْعُروفِ َواْعَل   َر ِب
  

ـــــــــــــــــــــــــي   َهِج اْلَحِنيِف ـــــــــــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــــــــــــٌة ِلْلَم   ِإقَاَم
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ــــْرِعيهْ  )٣١٩( ْهــــَي َوفْــــَق اْلِحْكَمــــِة الشَوالنـ  
  

  َعـــــــــــْن ُمْنَكـــــــــــٍر ُهَمــــــــــــا ُعـــــــــــَرى اْلَخْيرِيــــــــــــهْ   
                   َمــــِع َواْلَجَماَعــــهْ َواْلــــَزْم ُحُضــــوَر اْلجُ  )٣٢٠(  

  
   َمــــــــــــــاِم اْلُمْســــــــــــــَتِحق   الطاَعــــــــــــــهْ  َمــــــــــــــَع اْإلِ

  َوالنْصـــــَح َعـــــْن ِعْلـــــٍم ِلُكـــــل اْألُمـــــهْ  )٣٢١(  
  

ـــــــــهْ    ـــــــــي اْلُمِلم ـــــــــَداِر ِف ـــــــــى اْألَْق   َواْصـــــــــِبْر َعَل
  َواْشـــُكْر لِـــَرب النـــاِس ِفـــي الرَخـــاءِ  )٣٢٢(  

  
ـــــــــــْب ِرًضـــــــــــا ِفـــــــــــي ُمـــــــــــْؤِلِم اْلَقَضـــــــــــاءِ      َوِط

  َواْحِســـــْن َفِفـــــي َمَكـــــارِِم اْألَْخـــــَالقِ  )٣٢٣(  
  

قِ َشـــــــــــــــــــــــَواهِ    ـــــــــــــــــــــــاْلَخال يَمـــــــــــــــــــــــاِن ِب   ُد اْإلِ
ـــــــــاِت َواْآلثَـــــــــارِ  )٣٢٤(   ـــــــــَبِس اْآلَي ـــــــــْن قـَ   ِم

  
ـــــــــــــــــا اْلُمْختَـــــــــــــــــارِ    َن ـــــــــــــــــى ُهـــــــــــــــــَدى نَِبيـ   َعَل

    

  



 



 

 

  
  
  

  
  ةُ َمنظوم

  َتِتمَّة الُفصوِل لُسلَِّم الوصولِ 

اِعرِ    َصاِلحِ ْبِن َعليٍّ الَعمريِّ  للشَّ

  
  تعليُق  

افِ  قَّ   َعَلويِّ بِن عبِد القادِر السَّ
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  فصٌل في بياِن الَوالِء والَبراء
ــــــــــالرْحَمنِ َومُ  )٢٩١( ــــــــــاِن ِب يَم   ْقَتَضــــــــــى اْإلِ

  
ــــــــــــــانِ    يَم ــــــــــــــَكِر اْإلِ ــــــــــــــَوَال ِلَعْس   َصــــــــــــــْرُف اْل

ـــــــــَوى )٢٩٢(   ْق ـــــــــْدِر التـ   َوُحـــــــــبـُهْم ِفيـــــــــِه ِبَق
  

ــــــــــــــــــــــَوى   ُهْم بـَْل ــــــــــــــــــــــتـْ   َوَنْصــــــــــــــــــــــُرُهْم ِإَذا أَتـَ
ْشــــــَراكِ  )٢٩٣(     َوبـُْغـــــُض َأْهــــــِل اْلُكْفــــــِر َواْإلِ

  
ــــــــــــــــــــِة اْألَفــــــــــــــــــــاكِ    ــــــــــــــــــــْن ِفْعَل ــــــــــــــــــــَراَءًة ِم   بـَ

ـــــــــــــــَدا َوَال  )٢٩٤(   ـــــــــــــــز اْلَكـــــــــــــــاِفَر اْلَعِني   تُِع
  

ــــــــــــــــــــــــــَدا   ــــــــــــــــــــــــــُه تـَْقِلي   َوَال ُتَحــــــــــــــــــــــــــاِك ِفْعَل
ـــــــــا َلُهـــــــــمْ  )٢٩٥(   ـــــــــاِلِهْم َوَم ـــــــــْر ِبَح   َوَال تـَُغ

  
  فَـــــــــــــــــاُهللا َمْوَالنَـــــــــــــــــا َوَال َمـــــــــــــــــْوَلى َلُهـــــــــــــــــمْ   

ــــــريهْ  )٢٩٦(   ــــــِر َوالس   َوَنْصــــــُرُهْم فــــــي اْلَجْه
  

ْســــــــــــــــــــــــَالَم بِاْلُكليــــــــــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــــــــــاِقُض اْإلِ   يـَُن
                                                   

)٢٩١(  وَجل أن يكون والُء املؤمن ألهل اإلميان وحلزب اهللا؛ قال اهللا : ِمن مقتضيات اإلميان باهللا َعز
  ].٧١: التوبة[ �َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ �: تعاىل

: ال النيب صلى اُهللا عليه وسلموحبهم ووالُؤهم يكوُن بَقْدِر تقواُهم وقـُْرِم من اهللا عز وجل؛ ق )٢٩٢(
 رواه ُمْسِلمٌ )) أين املَتحابوَن ِجبَاليل؟ الَيوَم أُِظلُهم يف ِظلي يَوَم ال ِظل إال ِظلي: إن اَهللا يَقوُل يَوَم القيامةِ ((
  ].١٣: احلجرات[ �ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتـَْقاُكمْ �: ، وقال اهللا تعاىل)٢٥٦٦(

يِن فَـَعَلْيُكْم النْصرُ �: ُنْصَرُم؛ لقوله تعاىل: وِمن ُمقتَضيات املواالة يف اهللا للمؤمنني َوِإْن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الد� 
  ].٧٣: األنفال[
)٢٩٣(  وَجل بـُْغُض أهِل الكفر والرباءُة منهم وِمن أفعاهلم؛ لقوله تعاىل: وِمن مقتضيات اإلميان باهللا َعز :
ِمما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالِذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإنا بـَُرآُء ِمْنُكْم وَ �

َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبًَدا َحىت تُـ  نَـَنا َوبـَيـْ   ].٤: املمتحنة[ �ْؤِمُنوا بِاللِه َوْحَدهُ اللِه َكَفْرنَا ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ
فَمن ((عَدُم إعزازِهم، وعدُم التشبِه م وُحماكاِم وتقليِدهم، : وِمن مقتضيات ُمعاداِة الكافرينَ  )٢٩٤(

  )). َتشبَه بَقوٍم فهو ِمنُهم
ن اللَه َمْوَىل الِذيَن آَمُنوا َوأَن اْلَكاِفرِيَن ال َذِلَك بِأَ �وأال يَغتَـر املؤمنوَن مبا أُعطَي الكافرون يف الدنيا؛  )٢٩٥(

  ].١١: حممد[ �َمْوَىل َهلُمْ 
مناصرُة املشركَني وُمظاهرُم على املسلمني؛ ألنه من التويل الذي قال اهللا : وِمن نواقض اإلسالمِ  )٢٩٦(

ُْم ِمْنُكْم فَِإنُه ِمنـُْهْم ِإن �: عنه َه َال َوَمْن يـَتَـَوهلاِلِمنيَ الل٥١: املائدة[ � يـَْهِدي اْلَقْوَم الظ[   
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  ياِن أن الُكفَر يكوُن بالقولِ فصٌل في ب
  والِفعِل كما يكوُن باالعِتقاد

ـــــــــديانِ  )٢٩٧( ـــــــــِر بِال ـــــــــاِل اْلُكْف ـــــــــْن ِفَع   َوِم
  

  ِعبَــــــــــــــــــــــــاَدُة اْألَْصــــــــــــــــــــــــَناِم َواْألَْوثَــــــــــــــــــــــــانِ   
  َوِمْنــــــــُه َســــــــب الصــــــــاِدِق اْألَِمــــــــينِ  )٢٩٨(  

  
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــدينِ َواْلُه ـــــــــــــــــــــاِب َأْو بِال   ْزُء بِاْلِكَت

ـــــــي ِإتْـ  )٢٩٩(   ـــــــازِحِ َواْلَجـــــــاد ِف ـــــــا َكاْلَم   َيانَِه
  

  بِـــــــــــــــــــاْلَقْوِل َأْو بِاْلَقْلـــــــــــــــــــِب َواْلَجـــــــــــــــــــَوارِحِ   
ــــْرُك اْلَمــــْرِء ِجــــْنَس اْلَعَمــــلِ  )٣٠٠(     َوِمْنــــُه تـَ

  
ْرَجــــــــاِء َوافْـَهــــــــْم َواْعِقــــــــلِ      فَاْحــــــــَذْر ِمــــــــَن اْإلِ

    
  
  
  

                                                 

عبادُة األصنام : ِمَن اِخلصال اليت َيكُفُر صاحُبها باهللا َعز وَجل وَخيرُُج ِمَن املِلة اإلسالمية: أي )٢٩٧(
  .واألوثاِن، والسجوُد هلا

بالقرآن أو باإلسالم، وهذا كله مما َأَمجَع عليه  وكذا سب النيب صلى اُهللا عليه وسلم، واالسِتهزاءُ  )٢٩٨(
  .علماُء املسلمني

وهذه وغريُها من األقوال واألفعال الُكفريِة اجلاد فيها كاملازح، وسواٌء وقع يف الكفر بلسانه أْم َجبوارحه  )٢٩٩(
 وجل ا َخنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل َولَِئْن َسأَْلتَـهُ �: أِم اعتقدها بقلبه؛ فقد وقع يف الكفر، قال اهللا عزَا ُكن ِإمن ْم لَيَـُقوُلن

  ].٦٦-٦٥: التوبة[ �ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكمْ  *أَبِاللِه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَـْهزُِئوَن 
ألن َمن ترََكه مل يُِطِع اَهللا، وهذا ِمن ُكفِر  تـَْرُك العمِل بالكلية؛: وِمَن الكفر املخرِج ِمَن املِلة أيًضا )٣٠٠(

 ويلَفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم �: ؛ قال اهللا تعاىل-والعياُذ باهللا- الت َه َوَمْن تـََوىلُسوَل فـََقْد أَطَاَع اللَمْن يُِطْع الر
ِمن قول املرجئة الذين ُخيرِجون  لكليِة هووالقوُل بعدِم ُكفِر تارِِك ِجنِس الَعمِل با، ]٨٠: النساء[ �َحِفيظًا

  .األعماَل عن اإلميان



 

 

ßÿÚ�Ùç‘çÖ]<�Ü�×ŁŠÖ<�Ùç’₣ËÖ]<íĆÛŽjÿi<₣íÿÚç₣¿ ٨٧< <

  وأن ِمن الُحكمِ  فصٌل في وجوِب طاعِة األئمِة في المعروِف،
  بغيِر ما أنزَل اهللاُ ما هو ُكفٌر ُيخِرُج من الِملة، ومنه ما ليَس كذلك

ــــــــهْ  )٣٠١( ِة اْلُمِهمــــــــن ــــــــْن ُأُصــــــــوِل الس   َوِم
  

ـــــــــــــــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــــــــــــــْمُع ِلْلـــــــــــــــــــــــــــُوَالِة َواْألَئِم الس  
ـــــــارُ  )٣٠٢(     َطــــــاَعتُـُهْم َأْوَصــــــى ِبَهــــــا اْلُمْخَت

  
  َوِإْن ُهــــــــــــــــــــــُم َتَســــــــــــــــــــــلُطوا َأْو َجــــــــــــــــــــــاُروا  

ــــــــــا )٣٠٣(   ــــــــــَالةَ ِإَذا َأَق ــــــــــْرَع َوالص ُموا الش  
  

  لَــــــــــــــــْم يُْظِهــــــــــــــــُروا ُكْفــــــــــــــــًرا َوَال اْفِتَئاتَــــــــــــــــا  
ــــاِري )٣٠٤(   ـــــْرِع اْلَب ــــَر َش ــــْن ُيَشــــرْع َغيـْ   َوَم

  
ـــــــــــــارِ    َقـــــــــــــْد َهـــــــــــــَوى ِفـــــــــــــي زُْمـــــــــــــَرِة اْلُكف   فـَ

  ِلَمــــــــا أَتَــــــــى ِمــــــــْن قَــــــــاِطِع اْألَِدلــــــــهْ  )٣٠٥(  
  

ـــــــــــــــــــــــــــُة اْألَِجلـــــــــــــــــــــــــــهْ    َوَأْجَمـــــــــــــــــــــــــــَع اْألَئِم  
  

                                                 

السمُع والطاعُة لُوالِة األمور، وعَدُم اخلروج عليهم وإْن  :وِمن ُأصول أْهِل السنِة واجلماعة) ٣٠٢ ،٣٠١(
: النساء[ �ُعوا الرُسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمْنُكْم يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللَه َوأَِطي�: جاُروا وظَلموا؛ لقوله تعاىل

َتسَمُع وُتطيُع لَألمِري، وإْن َضَرَب : ((، ولقوله صلى اهللاُ عليه وسلَم ُحلَذيفَة بِن الَيماِن رضي اهللا عنهما]٥٩
  .)١٨٤٧( رواه ُمْسِلمٌ )) اَمسْع وأَِطعْ َظْهَرَك، وَأَخَذ ماَلَك، ف

  

ِخياُر أَئِمِتكُم : ((إقامِتهُم الشرَع والصالَة، وعَدِم إظهارِهُم الكفَر البَـَواَح؛ حلديثوهذا َمشروٌط ب )٣٠٣(
ويُبِغُضوَنُكم، الذيَن حتُِبوَم وحيُِبوَنُكم، وُتَصلوَن َعَليِهم وُيَصلوَن َعَليُكم، وِشراُر أَئِمِتكُم الذيَن تُبِغُضونـَُهم 

ال، ما أَقاُموا فيُكُم : يا رسوَل اِهللا؛ أفال نُناِبُذُهم بالسيِف ِعنَد ذلك؟ قال: َعُنوَنُكم، فُقْلناوتـَْلَعُنونـَُهم ويَل
  .)١٨٥٥( رواه ُمْسِلمٌ ...)) الصالَة، ال ما أَقاُموا فيُكُم الصالةَ 

رواه الُبخاري )) ِعندَُكم ِمَن اِهللا فيه بـُْرهانٌ وأْن ال نُنازَِع اَألْمَر أَْهَله، إال أْن تـََرْوا ُكفرًا بـََواًحا : ((... وحلديث
  .)١٨٤٠( وُمْسِلمٌ  ،)٧٠٥٦(
وكذا َمن ُيشرع َتشريًعا عاما يُناِقُض َشرَْع اِهللا يُلزُِم الناَس به، وُجيَعُله حَكًما بْينهم، فقد  )٣٠٥، ٣٠٤(

، ]٤٤: املائدة[ �نَزَل اللُه فَُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُرونَ َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَ �: ثَبت ُكفرُه يف الكتاب؛ لقوله تعاىل
من ترك الشرع احملكم ): ((١٣/١١٩( ))البداية والنهاية((ونقل اإلمجاَع ابُن كثري وغريُه، فقال رمحه اهللا يف 

ُنَـزَل على حممد خاِمت األنبياء عليه الصالُة والسالُم وحتاَكَم إىل غريه من الشرائع امل
فكيف . نسوخة؛ كَفرامل

  )).مبَن حتاَكَم إىل الياسق وقدَمها عليه؟ َمن فـََعل ذلك كَفر بإمجاع املسلمني
  



 ßÿÚ�Ùç‘çÖ]<�Ü�×ŁŠÖ<�Ùç’₣ËÖ]<íĆÛŽjÿi<₣íÿÚç₣¿  ٨٨< <

 ِة والجماعِة َوَسطٌ  فصٌل في أننأهَل الس  
يِن واالعتقادِ  أبواِب الد بين الِفَرِق في كل  

  َوِفــــي اْعِتَقــــاِد الطائَِفــــْه اْلَمْنُصــــورَهْ  )٣٠٦(
  

ــــــــــــــــــــــِة اْلَمْشــــــــــــــــــــــُهورَهْ    ــــــــــــــــــــــٌط بِاْلُحج تـََوس  
ـــــالِ  )٣٠٧(   ـــــي ِنْســـــَبِة اْألَفْـَع   ُهـــــْم َوَســـــٌط ِف

  
  َعـــــــــــــــــْدًال بِـــــــــــــــــَال َجْبـــــــــــــــــٍر َوَال اْعتِـــــــــــــــــَزالِ   

ــــــي ِصــــــَفاِت اْلَواِحــــــِد اْلَجِليــــــلِ  )٣٠٨(     َوِف
  

ـــــــــــــــْيَن ُأولِـــــــــــــــي التـْعِطيـــــــــــــــِل َوالتْمِثيـــــــــــــــلِ      بـَ
ــــــــَزاءِ  )٣٠٩(   ــــــــاِد النــــــــاِر َواْلَج ــــــــي اْعِتَق   َوِف

  
ْرَجــــــــــــــــاءِ    ــــــــــــــــْيَن ُأولِــــــــــــــــي اْلَوِعيــــــــــــــــِد َواْإلِ   بـَ

ــــَحابَِة اْعِتَقــــاُدُهْم َوَســــطْ  )٣١٠(   َوِفــــي الص  
  

  َشـــــــــــــَططْ  بِـــــــــــــَال ُغلُـــــــــــــو َأْو َجَفـــــــــــــاٍء  َأْو   
ـــــاِد الراِفِضـــــي )٣١١(   ـــــْيَن اْعِتَق ـــــُطوا بـَ تـََوس  

  
  َوالناِصــــــــــــــــِبي اْلُمْجِحــــــــــــــــِف اْلُمَبــــــــــــــــاِغضِ   

يَمـــــاِن َأْوَســـــُط اْلَمَنــــــاِهجْ  )٣١٢(     َوِفـــــي اْإلِ
  

ـــــــــــــــــــــًال َوَال َخـــــــــــــــــــــَوارِجْ    ـــــــــــــــــــــا َعَم   َال ُمْرِجًئ
                                                   

ال َتزاُل : ((الطائفة املنصورة ُهم أهل السنة واجلماعِة الذين قال فيهم النيب صلى اُهللا عليه وسلمَ  )٣٠٦(
 ال َيضر يت ظَاِهرِيَن على احلقيَأَيت أَْمُر اهللاِ طائِفٌة ِمن أُم وُهم )١٩٢٠( رواه ُمْسِلمٌ )) ُهم َمن َخَذَهلُم، حىت ،

  . وَسٌط بْني ِفَرِق األمة
الفعل َمقدوٌر للرب ال للعبد، وبْني مجهور : فُهم وَسٌط يف باب أفعال اهللا بْني اَجلْربيِة الذين يقولون )٣٠٧(

  .املعتزلة وُهُم الَقَدريُة نُفاُة الَقَدر
)٣٠٨(  ُهها بصفات املخلوق، واهللا عزُلها وَمن ُيشبـوهم وَسٌط يف باب صفات اهللا بْني َمن ينفيها ويعط

  ].١١: الشورى[ �لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع الَبِصريُ  �: وجل يقول
لعاصي وإدخالَه النار، اوهم وَسٌط يف باب وعيد اهللا بْني الَوعيدية الذين يوِجبون على اهللا تعذيَب  )٣٠٩(

هو حتَت : أما أهُل السنة واجلماعِة فيقولون. ال َيُضر مع اإلميان ذنبٌ : ْرِجئة املفرطة الذين يقولونوبْني امل
وَن ِإن اللَه ال يـَْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما دُ �: مشيئة اهللا؛ إْن شاء عذبه وإْن شاء غَفر له؛ لقوله تعاىل

  ].٤٨: النساء[ �َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
وأهل السنة وَسٌط يف أصحاب رسول اهللا صلى اُهللا عليه وسلَم بْني الروافض الذين  )٣١١، ٣١٠(

  . يُبِغضون بعَضهم ويـَْغلون يف بعض، وبْني النواصب الذين يُبِغضون آل البيت منهم
  

= إنه : ِة ِعنَدهم مؤمٌن ناقُص اإلميان، فال يقولونوهم وَسٌط يف مسائِل اإلميان؛ فمرتكب الكبري  )٣١٢(
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  َهــــــــــــِذِه َســــــــــــِبيِلي: فَــــــــــــاْلَزْم َوَرددْ  )٣١٣(
  

  َخِليِلـــــــــــيَأْدُعـــــــــــو َلَهـــــــــــا َعلَـــــــــــى ُهـــــــــــَدى   
  نَزِيَهــــــــــًة َعــــــــــِن اْلُغُلــــــــــو َواْلَهــــــــــَوى )٣١٤(  

  
َقــــــــْد َهـــــــــَوى     َوَمــــــــْن َدَعــــــــا ِإلَـــــــــى َهــــــــًوى فـَ

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

كامل اإلميان كما تقول املرجئة الذين ُخيرِجون األعمال من اإلميان، وال ُيكفرونه ويَنُفون عنه اإلمياَن   =
  .أصًال كاخلوارج

اهلوى فَيهوَي بك يف فالَزْم هذه الَوَسطيَة وادُع إليها، ِمن غري غلو وال تقصري، وال َتْدُع إىل  )٣١٤، ٣١٣(
  .والعياُذ باهللا- نار جهنمَ 
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  :فصٌل في بياِن أن ِمن أصوِل أهِل السنِة والجماعةِ 
  إثباَت َكراماِت األولياءِ 

ـــــــنِة اْلُمَشـــــــاَعهْ  )٣١٥( َوِمـــــــْن ُأُصـــــــوِل الس  
  

ـــــــــــــــاَعهْ َتْصـــــــــــــــِديُقُهْم ِإلَـــــــــــــــى ِقيَـــــــــــــــا   ِم الس  
  ِألَْولِيَـــــــــــــــــــــــــــاِء اِهللا بِاْلَكَراَمـــــــــــــــــــــــــــهْ  )٣١٦(  

  
  َوأَنـَهــــــــــــــــــــــــــا ِلِصـــــــــــــــــــــــــــْدِقِهْم َعَالَمـــــــــــــــــــــــــــهْ   

  َخــــــــَواِرٌق َعَلــــــــى يَــــــــَدْيِهْم َتْجــــــــِري )٣١٧(  
  

  َمُصـــــــــــــــــونًَة َعـــــــــــــــــْن َدَجـــــــــــــــــٍل َوِســــــــــــــــــْحرِ   
    

  
  
  
  

                                                 

التصديُق بكرامات األولياء وما ُجيري اُهللا على أيديهم ِمن خوارِق : وِمن أصول أهل السنةِ  )٣١٧-٣١٥(
  .كما يفعل بعُض َمن يَزُعُم الكرامات  ،العادات، دون دَجٍل وَشْعوذٍة وِسحرٍ 
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  فصٌل في أن أهَل السنِة والجماعِة يَأُمروَن بالمعروفِ 
  ويَتخلقوَن بمكارِم األخالقِ  ويَنَهْون عن الُمنَكِر،

  َواْعَلـــــــْم بِـــــــَأن اْألَْمـــــــَر بِـــــــاْلَمْعُروفِ  )٣١٨(
  

ـــــــــــــــــــــــــي   َهِج اْلَحِنيِف   ِإقَاَمـــــــــــــــــــــــــٌة ِلْلَمـــــــــــــــــــــــــنـْ
ــــْرِعيهْ  )٣١٩(   ــــِة الش ــــَق اْلِحْكَم ــــَي َوْف   َوالنـْه

  
  َعـــــــــــْن ُمْنَكـــــــــــٍر ُهَمـــــــــــا ُعـــــــــــَرى اْلَخْيرِيـــــــــــهْ   

ـــَزْم ُحُضـــوَر اْلُجَمـــِع َواْلَجَماَعـــ )٣٢٠(     هْ َواْل
  

ــــــــــــــهْ    ــــــــــــــَتِحق الطاَع ــــــــــــــاِم اْلُمْس َم ــــــــــــــَع اْإلِ   َم
  َوالنْصــــَح َعــــْن ِعْلــــٍم ِلُكــــل اْألُمــــهْ  )٣٢١(  

  
ـــــــــهْ    ـــــــــي اْلُمِلم ـــــــــَداِر ِف ـــــــــى اْألَْق   َواْصـــــــــِبْر َعَل

ـــاءِ  )٣٢٢(   ـــي الرَخ ـــَرب النـــاِس ِف   َواْشـــُكْر ِل
  

ـــــــــــْؤِلِم اْلَقَضـــــــــــاءِ    ـــــــــــي ُم ـــــــــــْب ِرًضـــــــــــا ِف   َوِط
  ارِِم اْألَْخـــــَالقِ َواْحِســـــْن َفِفـــــي َمَكـــــ )٣٢٣(  

  
قِ    يَمـــــــــــــــــــــــاِن بِـــــــــــــــــــــــاْلَخال   َشـــــــــــــــــــــــَواِهُد اْإلِ

َـــــــــارِ  )٣٢٤(   َـــــــــاِت َواْآلث ـــــــــَبِس اْآلي ـــــــــْن قـَ   ِم
  

ـــــــــــــــــارِ    ـــــــــــــــــا اْلُمْخَت َن ـــــــــــــــــَدى نَِبيـ ـــــــــــــــــى ُه   َعَل
  

                                                 

أْمُرهم باملعروف ونـَْهُيهم عن املنَكر؛ قال اهللا تعاىل : لسنة واجلماعةومما يـَتِصُف به أهُل ا )٣١٩، ٣١٨(
َهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ �: واِصًفا هلم يف أكثَر من آية   ]. ٧١: التوبة[�يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  

واجلهاِد مع  حضوُر اجلمع واجلماعات واألعياِد مع املسلمني، ويـََرْوُن إقامَة احلج: وِمن صفام )٣٢٠(
  .األمراء، أبرارًا كانوا أو ُفجارًا

يُن النصيحةُ : ((والنصح لكل األمة؛ لقوله صلى اُهللا عليه وسلمَ  )٣٢١( ِهللا، : ِلَمْن؟ قال: قـُْلنا. الد
ْسِلمَني وعامِتِهم

ُ
َواْصِربْ �: على املصائبالصُرب : ومنها ،)٥٥( رواه ُمْسِلمٌ )) ولِكتابِه، وِلَرسولِه، وألَئِمِة امل

  ].١٧: لقمان[ �َعَلى َما َأَصاَبكَ 
  ].١٥٢: البقرة[ �َواْشُكُروا ِيل َوال َتْكُفُرونِ �: قال اهللا تعاىل )٣٢٢(
ــنِة واجلماعــة ويَــأُمرون بعَضــهم بــه )٣٢٤، ٣٢٣( ــى بــه أهــُل السـا يَتحلِد : وممـمكــارُم األخــالق؛ اقتِــداًء بَســـي

، ]٤: القلـم[ �َوِإنَك َلَعلـى ُخلُـٍق َعِظـيمٍ �: سالُمه عليه، الذي وَصَفه ربه عز وجل بقولهاخلْلِق صلواُت ريب و 
 ــــْيٌس الِغَفــــاري ــــه يَــــأُمُر مبَكــــارِِم اَألخــــالقِ : ((-أخــــو أيب َذر رضــــي اهللا عنهمــــا-وكمــــا قــــال عنــــه أُنـَ رواه )) رَأيـُْت

  ).٢٤٧٤(، ومسلم )٣٨٦١(البخاري 
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  فهرس الموضوعات

  ٥  ...................................................................  ُمقدمة الطبعِة الثانيةِ 

  ٦  ...................................................................  ُمقدمة الطبعة األوىل

ــِم اُألصــولِ  ُســلِم الُوصــوِل إىل َمباِحــثِ  نــص أبيــاِت َمنظومــةِ  يف َتوحيــِد اِهللا واتبــاِع الرســوِل  ِعْل
  ١١  ................................................................  )صلى اهللا عليه وسلم(

مــة ــَرَض اُهللا تعــاىل عليــه، ومبــا: ُمقد ـــه، وبــأوِل مــا فـَ ــَق ل َأَخــَذ اُهللا عليــه بــه  تُعــرف العبــَد مبــا ُخِل
  ١٣  ..............................................  املِيثاَق يف َظهِر أبيه آَدَم، ومبا هو صائٌِر إليه

  ١٤  ......  وهو توحيُد املعرفِة واإلثباتِ : وبياِن النوِع األولِ  لتوحيِد يَنقِسُم إىل نوَعِني،فصٌل يف َكوِن ا

ال إلـَه (وهـو توحيـُد الطلـِب والَقصـِد، وأنـه هـو معـىن  :فصٌل يف بَياِن النوِع الثاين ِمـن التوحيـدِ 
  ١٨  .............................................................................  )إال اهللاُ 

  ١٩  ....  ن َمن صَرف منها َشيًئا لغِري اهللا فَقْد َأشركَ وأ فصٌل يف َتعريِف الِعبادِة، وذِكِر بَعِض أنواِعها،

أصغَر، وأكَرب، وبيـاِن ُكـل : وأنه يَنقِسُم إىل ِقسَمنيِ  فصٌل يف بياِن ِضد التوحيِد، وهو الشرُك،
  ١٩  ...............................................................................  منهما

ِم ومنهـا مـا هـو َقريـٌب منـه، وبيـاِن ُحكـ فصٌل يف بياِن أُموٍر يَفَعُلها العامـُة منهـا مـا هـو ِشـرٌك،
  ٢٠  ........................................................................  الرَقى والتمائِمِ 

ــرك ِفعــُل َمــن يَتــربُك َحبجــٍر أو َشــجٍر، أو بُقعــٍة أو قَــٍرب، أو حنوهــا؛: فصــلٌ  خــذ ذلــك  ِمــن الشيت
  ٢١  ...........................  ُسنـية، وِبْدعية، وِشركية: املكاَن ِعيًدا، وبيان أن الزيارَة تَنقِسُم إىل

ـــُة اليــوَم  ـــا يَفَعلونَــه ِعنـــَد الُقبــوِر،فصــٌل يف بيـــاِن مــا وقَـــَع فيــه العامـــرِك  مم ومـــا يَرتِكبونَــه مـــن الش
فرِِط يف األمواتِ 

ُ
  ٢٢  .......................................................  الصريِح والُغلو امل

وأن منه ِعلَم التنجيِم، وذِكِر ُعقوبِة َمـن َصـدق   فصٌل يف بَياِن حقيقِة السحِر، وَحد الساِحِر،
  ٢٣  ...............................................................................  كاهًنا
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يَن، وأنـه يَنقِسـُم إىل ثـالِث َمراتـبَ فصٌل َجيَمُع معـىن حـديِث ِجربيـَل املشـه وِر يف َتعليِمنـا الـد :
  ٢٣  ......................................  اإلسالِم، واإلمياِن، واإلحساِن، وبياِن أركاِن ُكل منها

بــَذنٍب  فصـٌل يف َكــوِن اإلميـاِن يَزيــُد بالطاعـِة ويَــنُقُص باملعصـيِة، وأن فاِســَق أهـِل املِلــِة ال َيكُفـرُ 
  ٢٧  ................  له، وأنه َحتَت املشيئِة، وأن التوبَة َمقبولٌة ما مل يـَُغْرِغرْ ُدوَن الشرِك إال إذا استحَ 

يَن،  فصٌل يف َمعرفِة نَبينا ُحممٍد صلى اُهللا عليه وسلَم، سـالَة، وإكمـاِل اِهللا لنـا بـه الـدوتَبليِغه الر
  ٢٨  ..............  النبوَة بَعَده فهو كاذبٌ  وسيُد ولِد آَدَم أمجعني، وأن َمن ادعى وأنه خاَمتُ النبيني،

وِذكــــِر الصــــحابِة  فصــــٌل فــــيَمن هــــو أفضــــُل األُمــــِة بعــــَد َرســــوِل اِهللا صــــلى اُهللا عليــــه وســــلَم،
  ٢٩  .......................................  مبَحاسِنهم، والَكف عن َمساويهم وما َشَجَر بينهم

إليهما؛ فما خاَلَفهما  والرجوِع عنَد االخِتالفِ  يف ُوجوِب التمسِك بالِكتاِب والسنِة،: خامتةٌ 
 ٣١  ..............................................................................  فهو َرد  

  ٣١  ...............................................................................  اخلَاِمتَةُ 

يف َتوحيــِد اِهللا واتبــاِع الرســوِل  ُســلِم الُوصــوِل إىل َمباِحــِث ِعْلــِم اُألصــولِ  َمنظومــةِ  التعليــق علــى
  ٣٣  ................................................................  )صلى اهللا عليه وسلم(

مــة ــَرَض اُهللا تعــاىل : ُمقد ـــه، وبــأوِل مــا فـَ ــَق ل َأَخــَذ اُهللا عليــه بــه  عليــه، ومبــاتُعــرف العبــَد مبــا ُخِل
  ٣٧  ..............................................  املِيثاَق يف َظهِر أبيه آَدَم، ومبا هو صائٌِر إليه

  ٣٩  ......  وهو توحيُد املعرفِة واإلثباتِ : وبياِن النوِع األولِ  فصٌل يف َكوِن التوحيِد يَنقِسُم إىل نوَعِني،

ال إلـَه (الَقصـِد، وأنـه هـو معـىن وهـو توحيـُد الطلـِب و  :فصٌل يف بَياِن النوِع الثاين ِمـن التوحيـدِ 
  ٤٦  .............................................................................  )إال اهللاُ 

  ٤٩  ....  وأن َمن صَرف منها َشيًئا لغِري اهللا فَقْد َأشركَ  فصٌل يف َتعريِف الِعبادِة، وذِكِر بَعِض أنواِعها،

أصغَر، وأكَرب، وبيـاِن ُكـل : وأنه يَنقِسُم إىل ِقسَمنيِ  فصٌل يف بياِن ِضد التوحيِد، وهو الشرُك،
  ٥١  ...............................................................................  نهمام
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ومنهـا مـا هـو َقريـٌب منـه، وبيـاِن ُحكـِم  فصٌل يف بياِن أُموٍر يَفَعُلها العامـُة منهـا مـا هـو ِشـرٌك،
  ٥٢  ........................................................................  الرَقى والتمائِمِ 

ــرك ِفعــُل َمــن يَتــربُك َحبجــٍر أو َشــجٍر، أو بُقعــٍة أو قَــٍرب، أو حنوهــا؛: فصــلٌ  خــذ ذلــك  ِمــن الشيت
 الز ة: يارَة تَنقِسُم إىلاملكاَن ِعيًدا، وبيان أنة، وِشركية، وِبْدعيي٥٤  ...........................  ُسنـ  

ـــُة اليــوَم ممـــا يَفَعلونَــه ِعنـــَد الُقبــوِر، ـــرِك ومـــا يَرتِكبونَــه مـــن ا فصــٌل يف بيـــاِن مــا وقَـــَع فيــه العام لش
  ٥٦  .......................................................  فرِِط يف األمواتِ الصريِح والُغلو امل

أن منه ِعلَم التنجيِم، وذِكِر ُعقوبِة َمـن َصـدق  و  فصٌل يف بَياِن حقيقِة السحِر، وَحد الساِحِر،
  ٥٨  ...............................................................................  كاهًنا

يَن، وأنـه يَنقِسـُم إىل ثـالِث َمراتـبَ  فصٌل َجيَمُع معـىن حـديِث ِجربيـَل املشـهوِر يف َتعليِمنـا الـد :
  ٥٩  .......................................  اإلسالِم،واإلمياِن، واإلحساِن، وبياِن أركاِن ُكل منها

أهـِل املِلــِة ال َيكُفـُر بــَذنٍب  عـِة ويَــنُقُص باملعصـيِة، وأن فاِســقَ فصـٌل يف َكــوِن اإلميـاِن يَزيــُد بالطا
  ٦٧  ................  وأنه َحتَت املشيئِة، وأن التوبَة َمقبولٌة ما مل يـَُغْرِغرْ  ُدوَن الشرِك إال إذا استَحله،

يَن، وتَبليِغه الرسـالَة، وإ فصٌل يف َمعرفِة نَبينا ُحممٍد صلى اُهللا عليه وسلَم، كمـاِل اِهللا لنـا بـه الـد
  ٦٩  ..............  وسيُد ولِد آَدَم أمجعني، وأن َمن ادعى النبوَة بَعَده فهو كاذبٌ  وأنه خاَمتُ النبيني،

وِذكــــِر الصــــحابِة  فصــــٌل فــــيَمن هــــو أفضــــُل األُمــــِة بعــــَد َرســــوِل اِهللا صــــلى اُهللا عليــــه وســــلَم،
  ٧١  .......................................  وما َشَجَر بينهم مبَحاسِنهم، والَكف عن َمساويهم

والرجوِع عنَد االخِتالِف إليهما؛ فما خاَلَفهما  يف ُوجوِب التمسِك بالِكتاِب والسنِة،: خامتةٌ 
 ٧٥  ..............................................................................  فهو َرد  

  ٧٦  ...............................................................................  اخلَاِمتَةُ 

  ٧٧  ..........................................  تَِتمة الُفصوِل لُسلِم الوصولِ  نص أبياِت َمْنُظوَمةِ 

  ٧٩  .............................................................  فصٌل يف بياِن الَوالِء والَرباء
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  ٧٩  ..........................  بياِن أن الُكفَر يكوُن بالقوِل والِفعِل كما يكوُن باالعِتقادفصٌل يف 

بغِري ما أنزَل اُهللا ما هو ُكفٌر ُخيرُِج  فصٌل يف وجوِب طاعِة األئمِة يف املعروِف، وأن ِمن اُحلكمِ 
  ٧٩  ..........................................................  من املِلة، ومنه ما ليَس كذلك

يِن واالعتقادِ فصٌل يف أن أهَل السنِة واجلماعِة َوَسٌط بني الفِ  أبواِب الد ٨٠  ............. َرِق يف كل  

  ٨٠  ....................  إثباَت َكراماِت األولياءِ : فصٌل يف بياِن أن ِمن أصوِل أهِل السنِة واجلماعةِ 

ــنِة واجلماعــِة يَــأُمروَن بــاملعروفِ  أهــَل الس قــوَن مبكــارِم ويَنَهــْون عــن امل فصــٌل يف أننَكــِر، ويَتخل
  ٨٠  ............................................................................  األخالقِ 

  ٨٣  .........................................  تَِتمة الُفصوِل لُسلِم الوصولِ  نظومةِ مَ  التعليق على

  ٨٥  .............................................................  فصٌل يف بياِن الَوالِء والَرباء

  ٨٦  ..........................  والِفعِل كما يكوُن باالعِتقاد فصٌل يف بياِن أن الُكفَر يكوُن بالقولِ 

 بغِري ما أنزَل اُهللا ما هو ُكفٌر ُخيرِجُ  فصٌل يف وجوِب طاعِة األئمِة يف املعروِف، وأن ِمن اُحلكمِ 
  ٨٧  ..........................................................  من املِلة، ومنه ما ليَس كذلك

يِن واالعتقادِ  فصٌل يف أن أهَل السنِة واجلماعِة َوَسطٌ  أبواِب الد ٨٨  ............. بني الِفَرِق يف كل  

  ٩٠  ....................  إثباَت َكراماِت األولياءِ  :فصٌل يف بياِن أن ِمن أصوِل أهِل السنِة واجلماعةِ 

ــنِة واجلماعــةِ  أهــَل الس قــوَن مبكــارِم ويَنَهــْون عــن امل يَــأُمروَن بــاملعروفِ  فصــٌل يف أننَكــِر، ويَتخل
  ٩١  ............................................................................  األخالقِ 
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